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Förord.

U ncler de 42 år, som förflutit, sedan Prof. S. Nilsson utgaf

sin Historia Molluscorum Suecia^ har det visserligen hvarken

saknats bidrag till detta arbetes kompletterande eller forskare

inom denna del af vår fauna. Tvärtom: många värderika upp-

satser äro utkomna och studiet af våra land- och sötvatten-

mollusker har kanske aldrig varit lifligare än under sednaste

decenniet. Men uppsatserna äro spridda i en mängd årgångar

af in- och utländska tidskrifter, eller dölja de sig ännu dju-

pare i ofta endast genom författarne sjelfva åtkomliga dispu-

tationer, och den unge forskarens intresse dör bort, emedan

han hvarken eger något arbete, efter hvilket han kan bestämma

sina samlingar, eller ens har en fullständig katalog på de ar-

ter, som äro funna hos oss. Prof. Nilssons arbete är numera

svårt att öfverkomma och har dertill, så förtjenstfullt och ut-

märkt det än är, det felet, att vara nära ett hälft sekel gam-

malt. De verk, hvari främmande länders mollusker beskrifvas,

innehålla för nybegynnare både förmycket och förlitet och

framför allt förekomma beskrifningarne honom ofta främmande

och oriktiga, hvarigenom de göra honom osäker och villrådig.

Allt detta måste nödvändigt utöfva ett skadligt och hämmande

inflytande på forskningens framsteg. I hopp att, åtminstone

för tillfället, afhjelpa en kännbar brist och med önskan att

gagna den inhemska malakologien genom att förvärfva åt den-

samma nya idkare, har jag utarbetat närvarande handbok för

nybegynnare.

Emedan jag har för afsigt att framdeles utgifva ett sup-

plementhäfte, försedt med figurer på alla i Sverige funna ar-



ter och vigtigare former, eller möjligen en ny upplaga, med

plancher, vågar jag ödmjukast hos hvar och en, som intresse-

rar sig för studiet af våra land- och sötvatten-moUusker, an-

hålla om meddelande af anmärkningar och bidrag, Öfvertygad,

att ganska mycket nytt ännu hos oss är att uppdaga eller ur-

skilja, har jag till deras tjenst, som sakna större arbeten, upp-

tagit korta diagnoser på de arter, hvilka finnas i närgränsande

länder, men ännu äro att upptäcka inom vår faunas område.

Mycket ofullständig är ännu kännedomen af arternas utbred-

ning i Sverige, hvarföre det skulle vara af stor nytta att er-

hålla förteckningar på de mollusker, som förekomma i olika

delar af landet, de undersökta områdena må föröfrigt vara

större eller mindre.

Jag kan icke underlåta att offentligen uttala min stora

tacksamhet för Danmarks utmärkte konkyliolog Herr O. A.

MöRCH, som, genom att under en lång tid till mitt fria begag-

nande upplåta sitt mycket rika malakologiska bibliothek jemte

sina enskilda och under hans vård stående offentliga samlin-

gar, samt genom värdefulla upplysningar, med den största väl-

vilja befordrat mitt företag. Likaså är det mig en kär pligt

att betyga min varma erkänsla för Herr Prof. W. Lilljeborg,

Herr Lektor C. H. Johanson och Herr Lektor J. E. Zettek-

STEDT, hvilka genom beredvilligt meddelande af talrika lokal-

uppgifter och innehållsrika remisser af snäckor, gynnat mig i

mitt arbete, samt för Herrar Kammarskrifvare J. Ankarcrona,

Konservator C. Roth, Stud. J. A. Wallin och Stud. L. P.

Holmström, som till mitt begagnande godhetsfullt upplåtit

sina snäcksamlingar.

Ronneby den 12 Januari 1865.

Författaren.



Inledning.

I.

IflollusTierna eller BJötdjuren tillhöra den tredje storafdeluiiigen

inom Djurriket, eller Gasterozoertias provins. De sakna således

både det inre ledade skelett, som tillkommer Vertebraterna, och

det yttre ringlade hudskelett, som utmärker Arthrozoa. De äro,

såsom ett helt betraktade, de enda symmetriska djur, som äro oledade,

och de enda oledade, som äro synnuetriska. De hafva en mjuk,

slemmig kropp, utan extremiteter, men, till större eller mindi-e del,

omgifven af en köttig, muskulös hud, kallad mantel (pallium), hvil-

ken ofta afsöndrar ett oartikuleradt kalkskal, antingen i sitt inre,

eller vanligen på sin yttre sida. Organerna för blodomloppet, nu-

tritionen och respiratiouen äro mycket utbildade, men det animala

lifvets organer, för sensationen och rörelsen, föga.

Molluskerna indelas vanligen sålunda:

A. Cephalopliora. Djuret med ett tydligt skildt hufvud; mun-

öppningen fri, med en tandbeväpnad tunga och kontraktila

käkar ; kalkbetäckningen enskalig, eller saknas.

1. Ceplialopocla: kroppen omsluten af en säckformig, blott vid hal-

sen öppen, mantel ; hufvudet stoi't, rundtomkring omgifvet af

8—10 långa, med sugvårtor eller hakar besatta armlika fång-

och rörelse-organer.

2. Gnstcropoda: kroppen på öfre sidan mer eller mindre täckt af

mantelen, på buksidan oftast försedd med en bred, plattad eller

sammantryckt, fot ; ofvanpå hufvudet sitta 2—6 känseltrådar.

3. Pferopoda: kroppen försedd på ömse sidor om nacken med 2—

4

fenlika mantelflikar, medelst hvilka djuret simmar.
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B. Acephcda. Djuret utan hufvud ; muuöppningen ligger fram-

till i eu fördjupning emellau mautelflikarne, utan tunga och

utan käkar ; kalkbetäckningen tvåskalig, eller saknas.

4. Conchifera: kroppen betäckt af två, på öfra sidan med ett lås-

band, förenade skal, ett på högra och ett på veustra sidan; mun-

nen belägen emellan mautelflikarne ; foten köl- eller tung-formig.

5. Braciiiopoda : ki'oppen betäckt af två, aldrig med lås förenade,

skal, ett på öfre och ett på undre sidan ; munnen belägen vid

basen af två spiralvridna armar; fot ingen.

6. Tunicata: kroppen omgifven af en, blott med tvenne öppningar

försedd, säcklik mantel, utan skal och fot; munnen belägen un-

der gälarne.

Här upptagas endast de Blötdjur, som äro försedda med fot,

alltså klasserna Gastero^Mxla och Conchifera, och af dem endast de

på land eller i sötvatten inom Sverige förekommande formerna.

Dessa sakna antingen helt och hållet en yttre skalbetäckning,

eller omgifvas de af ett skal, snäcka (testa), eller af tvenne med ett

låsband (ligamentum) förenade skal, mussla (concha). Hos de s. k.

skallösa blötdjureu (eller sniglarne) betäcker mantelen blott främre

delen af djurets rygg och får då namn af sköld (clupeus). Hos de

enskaliga blötdjuren (eller snäclcorna) bekläder mantelen detta skals

sista vindning invändigt och skiner ofta igenom densamma, men är

stundom mycket vid, så att den kan (såsom hos Amphipeplea och

Physa) mer eller mindre öfverdragas skalets yttre yta. De tvåska-

liga blötdjurens (eller musslornas) mantel omsluter djuret helt och

hållet samt utgöres af tvenne, hvardera skalen motsvai'ande, flikar.

Fot (pes) benämnes hela undre sidan af de skal-lösa blötdjurens

kropp, på hvilken de genom dess musklers verksamhet ki-yjia, men

hos de flesta skalbärande endast den småningom afsmalnande del,

som djuret utsträcker bakom skalets öppning. Hcdslmd (collare)

kallas kanten af mantelen, som synes omkring skalets mynning och

innesluter de kalkafsöndrande körtlarne, Trefvarc eller fcntfdder

(tentacula) äro de organer för känseleu, som utskjuta från djurets

hufvud och antingen kunna helt och hållet indragas (retractilia) eller

blott något sammandragas (contractilia) ; i förra fallet sitta ögonen

i spetsen af de två öfversta trefvarne, i sednare vid deras bas.

Snäclcslalet (testa) kallas glatt (t. glabra) såsom motsats till

hårigt (hirta, hispida, pilosa, villosa &c. — vid dessa och andra

icke närmai'e bestämda eller alldeles utelemnade termer, se den ])o-



tauiska terminologien), slätt (Isevis) i motsats till ribbadt (costata),

när tvärgående fåror och åsar regelbundet vexla, fåraät (sulcata),

då fårorna äro djupare samt åsarne högre och glesare, eller strim-

migt (striata), då snacken är tecknad med finare och tätare linier.

Utom Ancylinas äro alla europeiska land- och sötvatten-snäckor spi-

ralvi^idna, bestående af vindningar (anfractus), hvilka hvar och en

bildas af ett hvarf, som det rörlika skalet gör kring sin axel: sjjin-

delcn (columella). Vindningarne äro antingen långsamt (såsom hos

Planorbis vortex) eller Jiasfigt (ss. hos P. nitidus) tillfagande i vidd

och omfång. Den på skalets yta befintliga fåra, som betecknar skil-

naden emellan de olika vindningarne, kallas söm (sutura). Denna

säges vara rårtig (papillifei^a), om strax nedom densamma finnas

små runda upphöjningar (t. ex. Clausilia bideus). De öfra vind-

ningarne, som vanligen äro mindre och trångt vridna, utgöra spiran

(spira). Snäckskalet kallas högervridet (dextrorsa) om mynningen är

belägen till höger (ss. hos de flesta Helix-ai'ter), när det betraktas

i den ställning det har, då snäckan rörer sig ifrån oss ; i motsatt

fall (ss. hos de flesta Clausilier, hos Physa och Aplexa m. fl.) är

det venstcrvridet (sinistrorsa). Längshand, långsfåror m. m. kallas

de, som löpa parallelt med sömmen ; fvärhand etc. de, som följa

riktningen af skalets axel eller af mynningens kant. På skalets un-

dre sida befinner sig vanligen en vidare eller trängre grop eller

fåra, som fått namn af ncifvel (umbilicus) ocli som bildas därigenom

att vindningarne icke äro vridna tätt tillhopa, utan lemnar i midten

en öppning. Är nafveln mycket vid, så att alla vindningarne synas

uti densamma, kallas skalet genomsigtigt nafladt (perspective um-

bihcata) ; är nafvelen deremot trång, säges det vara genomborradt

(perforata) ; utgöres den af endast en fåra eller strimma, blir snäc-

kan fåradt naflad (rimata) ; är spindelkauteu tillbakaviken öfver

nafvelen, nyttjas benämningen hetäclt nafladt (obtecte umbilicata).

Gom (palatus) kallas den utåt inom mynningens ytterkant belägna

inre ytan af sista vindningeu. Den motsvarande yttre ytan kallas

nacl^e (cervix). Miinsöm (peristoma) är den yttersta, mynningen

omgifvande, kanten af sista vindningen. Munsömmen kan vara rak

(rectum), då den icke är vidgad (patidum) eller något utåt böjd,

ej heller tillhalavilrn (reflexum), i hvilket sednare fall den ofta är

försedd med bräm (limbatum) ; lappad (labiatum), då den innantill

är försedd med läpplik förtjockning eller valk (ss. Helix nemoralis)

;

nästan läppael (sublabiatum), när den innantill är öfverdragen med

ett tunt lager skalsubstans (ss. H. arbustorum) ; enJcel (simplex), då
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den siikuar både tänder, lameller och läpp, och är då vanligen äf-

ven Jivass (acutum). Munsömmen utgöres af spindelkanten (colu-

mellarkanten, spindeln : margo columellaris, columella), som böi-jar

vid nafvelen och fortlöper utåt tills den råkar yiitrl;anten (niargo

externus), som börjar vid ändan af sömmen. Spindelkanten är stun-

dom rät (strictus) eller föga afvikande från den räta linieu. Blott

hos med köl försedda snäckor angifves gränsen emellan de båda

kanterna och det sker genom kölen. Mynningen är mer eller min-

dre sned (apertura obliqua) allteftersom ytterkanten är utdragen mer

eller mindre långt framom spindelkanten. Mynmngrägg (paries

aperturalis) benämnes den sida af mynningen, som ligger emellan

början af spindelkanten och början af ytterkanten och som utgör

hvälfningen af sista vindningen. Munsönnneu säges vara samman-

löpande (connexum), när dess båda "kanter" äro på mynningväggen

förenade genom en fin läppformig linea ; sammanliängande (contin-

num), när spindelkanten och ytterkanten jeninhögt sammanflyta på

mynningväggen. Mynningen kan vara försedd med tänder (dentes),_

lameller (lamell*) och reck (plic»). Tänder förekonnna synnerligast

hos Pupa- och Auricula-arterna. De befinna sig j>å spindclkanten

(dentes columellares), på mynningväggen (dentes parietales), %ii'i

gommen, sti-axt inom. yttre kanten (dentes palatales) samt rid myn-

ningens nedra vinkel (dens augularis). Lameller och veck finnas

hufvudsakligen hos slägtet Clausilia. Då detta slägtes äfveu utmärk-

taste arter oftast äro i hög gi'ad svåra för nybörjaren att bestämma

just tillfölje af läget och beskaffenheten af dessa delar, från livilka

de vigtigaste karaktererna hemtas, så anser jag mig böra något län-

gre uppehålla mig vid deras förklaring.

Om man ställer en Clausilia framför sig så, att snäckans sma-

laste del (spetsen, spiran) är uppåt samt mynningens nedersta kant

(basen) nedåt, och man har mynningen riktad mot sig, så varse-

blifver man först lamellerna, hvilka iiro 3 : den öfrei (lamella su-

pera), som är belägen vid mynningens öfra kant, strax till höger

om mynningens smalast utdragna del (similits); den nedra (lam.

infei'a), som är fästad vid midten af spindelen och framtriider vid

högra sidan af mynningen, ehuru den sällan uppnår sjelfva kanten

;

samt den s. k. spircd-lamellen (lam. spiralis), hvilken är föga upp-

höjd, men längst, löper jenuibredt med sömmen och går upp till ven-

ster om den öfra lamellen, inuti den lilla bugten. Rummet emellan

den öfra oeh nedra lamellen (spatium interlamellare) är än slätt,

än försedt med en eller flera finare lameller. Bakom nedre lamellen



går tvärs öfver spiudelen spindehecTcet (plica subcolumellaris), som
aldrig saknas, ehuru det sträcker sig mer eller mindre långt fram

och stundom döljes af lamellen. Ännu Llngre ned vid mynningens

högra sida, nära basen, finner man hos många arter en från myn-

ningkanten inåt gående djup ränna (canaliculus), som motsvarar

upphöjningen (kammen) vid sidan af nacken, och till venster om
den hos samma arter en parallel, vanligen stark kallositet, som mot-

svarar fördjupningen bredvid kammen på nacken. Ifrån denna kallo-

sitet går oftast uppåt en smal fortsättning, det nedra gomvecket

(plica palatalis infera). Längst upp i gommen, straxt under söm-

men och mer eller mindre parallelt med densamma, löpa de öfra

gomvechen (plicse palatales superoc!). Månvech (lunella) kallas ett på

tvären löpande veck uti den inre ytan af sista vindningen, långt

till höger, inom spindelvecket, och betecknas på skalets yttersida af

en röd- eller gul-aktig, åt venster månformigt krökt, genomskim-

rande fläck.

Skalen hos alla våra sötvatten-musslor äro lika formade och

hvälfda, Uliskaliga (jequivalves). Kunna de genom ett tvärsnitt de-

las i två nästan lika hälfter, så kallas musslan nästan Uksidig (sub-

sequilatera), t. ex. hos slägtet Spha^rium ; i motsatt fall oUksidig

(iuajquilatera), såsom hos Pisidium, Unio och Anodonta. Hvälfning

eller bucJda (umbo) benämnes musselskalets mest hvälfda och van-

ligen högsta del. Musslans öppna kant kallas nedre (margo inferior)

och den på hvilken låsbaudet är beläget och der de båda skalen

sammanhänga, kallas öfra kant (margo snperior). Om man ställer

musslan framför sig på tvären, med öfra kanten uppåt och så, att

hvälfningarne äro höger om låsbandet, så utgör den till höger be-

lägna ändan af skalen främre kanten (margo anterior) och den mot-

satta bakre kanten (margo posterior). Högra skalet (välva dextra)

kallas det, som är till höger, då musslan står på nedra kanten och

har den främra kanten vänd ifrån oss ; det, som ligger till venster,

kallas det venstra skalet (välva sinistra). Sköld (area) benämnes

den del af skalets yta, som ligger bakom hvälfningen, ända till ba-

kersta kanten; mindre skölden (areola) det, som är beläget framom

hvälfningen. Inuti musslan, under låsbandef, finnes låsen (cardo),

som oftast består af vid öfra kanten belägna, uti hvai'andra gripande

låständer (dentes cardinales), hvilka äro mer eller mindre kägellika,

och sidotänder (dentes laterales), hvilka äro längre och skiflika samt

liefinna sig antingen på båda sidorna eller blott på den ena sidan

om låständerna. De på skalens inre yta befintliga gropar, uti hvilka



djurets slutningsmuskler liafva sitt fäste, kallas mnslcVmtryol- (ini-

pressiones musculares). Dessa äx'o i hvardera skalet två: ett vid

låständerna, nära skalets främre kant, det fräturc muskelintryclet

(impressio anterior), samt ett nära skalets bakre kant, haÅre muslwl-

intrifclct (impressio posterior). Maniclinfrijcl- (impressio pallealis)

kallas den emellan livardera miiskelintrycken, med nedra kanten pa-

rallelt löpande fåran.

De flesta blötdjur lägga ägg, antingen skilda (i hålor i j(jrden,

under mossa, stenar o. s. v. såsom ilertalet landsnäckor) eller i

klumpar likt grodrom (vid vattenväxter, stenar o. d. såsom de flesta

vattenmolluskerna) eller i regelbundna sammanhängande rader (t. ex.

Bithinia-iXYieYii^) ; endast få föda lefvande ungar, hvilka de föra med

sig en lång tid inom snäckskalet (t. ex. PahuUna, Clmisilia ven-

fricosa, BaJea, Pttjxi-arter ss. P. umbilicata m. fl.) eller inom mus-

selskalen (t. ex. S2)h(vriHm). Blötdjuren äro vanligen skildkönade,

men ej sällan tvåkönade, då både den hanliga och honliga könsap-

paraten förekommer hos en och samma individ. Äggens skal är

vanligen tunt och genomskinligt, men stundoni (t. ex, Helix poma-

tia) fast, kalkhaltigt och ojemnt, (Hos den amerikanska Btdimtfs

licemastonms äro äggen betäckta af ett hårdt kalkskal och nästan af

dufäggs storlek). När skalet sönderspränges, framkommer den unga

snäckan försedd med ett oftast genomskinligt hus, hvilket ofvan vid

spetsen är nära förenadt med djuret. Det förökas lagervis inifrån

utåt, så att hvarje yngre (inre) lager med sina kanter skjuter utom

de äldre och är i början tunt, känsligt och elastiskt, samt erhåller

först sent samma färg och hårdhet, som det öfriga skalet. Hos

många snäckor (Hclix, Piipa, Vcrtigo, Cknfsilia m. fl.) kan man

lätt genom denna mjuka kant kring mynningen skilja unga indivi-

der från de fullväxta, helst dessa sednare vanligen afsluta bildnin-

gen af skalet genom en mer eller mindre up]5svälld, tillbakaböjd

eller rak, munsöm, hvilken dessutom ofta iir såsom fuUbildad för-

sedd med tänder eller veck. Hos andra arter (Anrijhfs, Acroloxtts,

Pht/sa m. fl.) angifver intet yttre tecken den fullväxta snäckan,

utan man får vid dem stödja sig på erfarenheten, att man ej fun-

nit några större. Nybörjaren får tillika akta sig, att han ej tager

ungar af en art för att tillhöra en annan, t. ex. sjDäda ungar af

Piq)a nmscorvni eller V. anfirrrtigo för en liten Helix, af Clausilia

nigricans för en Pupa ellei- Vertigo, af PaJud. acJiaf. för en Vitrina

(V. femorata Auct.) o. s. v.



Åtskilliga snäckor hafva på öfra sidan af foten nära spetsen ett

loch (operculum) fiistadt, som tillväxer med snäckhuset och med

hvilket dettas öppning tillsliites, när djuret drager sig in i skalet.

Hos oss lefva endast några vatteusnäckor, som ega lock, nemligen

Paludina och Bifhin/a, hvilka hafva det hornartadt och koncen-

triskt ringladt, samt VaJvata och Nerifina, hos hvilka det är spi-

ralformigt strimmadt. hos den förra nästan brosklikt, hos den sed-

nare af skalsubstans. Många snäckor, som annars sakna lock, bilda

sig ett sådant (eller, såsom hos Helix friificum, flere bakom hvar-

andra), sedan de på senhösten dragit sig in i sina hus till vinter-

hvila, antingen j^tterst i mynningen eller längre in, och äro dessa

lock kalkhaltiga, läderartade eller hinnaktiga.

II.

Vid en makiJcoIogisJc exlmrsion behöfver man ej vara försedd

med många instrumenter. En håf med långt skaft, för upphemtande

af vattensnäckor ; en vanlig bleckportör, till förvarande af de större

arterna, särdeles af Unio och Anodonta; ett par askar för de me-

delstora och för de små landsuäckorna några smärre, uti ena ändan

tillblåsta, glasrör eller ännu bättre små flaskor, genom hvilkas kork-

proppar fina gåspennor äro förda (för att ej vid hvarje fynd be-

höfva taga ur proppen) — är allt, som behöfs. För att fiska hafs-

mollusker brukas dock en släphåf, med någorlunda tung jernram,

hvars nedra kant glider fram långs bottnen.

Den kalla årstiden tillbringa blötdjuren i dvala, djupt under

affallna löf, mossa, stenar o. s. v. eller, såsom en del af vatten-

djuren, nedkrupna i dyn ; men ifrån tidigaste våren till sednaste

hösten kunna de insamlas. Rikast blir dock skörden under som-"

maren, särdeles efter ett friskt varmt regn. Dunkla, svala och fuk-

tiga ställen äro de flesta landsnäckors käraste uppehållsorter, hvar-

emot de noga undfly solsken och torr värme. De snäckor deremot,

som uppehålla sig helst i stillastående vatten (Planorbis, Limncea,

Paludina &c.), synas älska värme, ty under kallare dagar hålla de

sig på botten, men vid starkt solsken komma de gerna upp till

vattenytan.

Då jag tet att nybörjaren ofta får vandra långt och söka länge,

utan att dock hemföra synnerligen mycket, om han saknar all led-

ning, torde jag få följa honom på hans första exkursion, hvarunder

jag vill visa livar och huru han skall söka för att finna mest.
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At barrskogen egna vi icke jnycken tid, ty den är alltid fattig

på snäckor. Högländta ställen, särdeles kala bergstx-äckor, lemna

ej heller stort utbyte, men framför allt rika äro bok-, ek- och has-

selskogarne. isynnerhet då de finnas på bergslnttuingen eller i dju-

pare dalsänkningar. De omkriugliggande trädgårdarue vilja vi först

besöka, emedan i dem finnas lokaler för en mängd snäckor. Här

få vi icke försumma att söka i den lösa, fuktiga jorden (efter HcJix

pillchclla, H. costafa) och bland de affallna bladen under tiita häc-

kar (der H fidra, H. hammonls, H. nitida, H. pijgmcea, Vitrina

ni. fl. bruka uppehålla sig), bland ogräset i mörka vrår (tillhåll för

H. hispidn etc), vid foten af de omgifvande murarue och emellan

deras stenar (hvarest vi kunna finna H. cdJaria, H. lapicida, H.

pulch., H. cosfata, Ptqxi miiscorum, CJmtsdia rdgricans m. fl.).

Vi få aldrig giönnna att upptaga alla gamla tiiistycken, helst om de

legat orubbade en längre tid, och nt)ga undersöka kanterna samt

undra sidan, der särdeles små Piqjcs och Carychiiint skola finnas.

Uppmuntrade af denna goda Ijörjan, begifva vi oss till löfträdssko-

garne, af hvilka b<jkhulteu äro rikast, dernäst hassel- och ek-sko-

garne, minst björkdungarne, alltefter den större eller mindre grad

af fuktighet, skugga, rikedom på nedfallna blad o. s. v., som de

ega, ty ju mera beskuggad och öfverhopad m.ed förmultnande löf

ett ställe är, ju rikare på snäckor är detsamma. De större Helix-

arterua (H. pomaiia, hortensis, neniorcdis, arhusforum m. fl.) finna

vi vanligen uppkrupna på stammarne, men för öfrigt måste vi med

största försigtighet och uppmärksamhet söka bland affallna löf, un-

der mossa m. m. vid ti-jklrötterna och äro alltid säkra att finna

Zva hthrica, Vitrina pellitcida, Hdlx nitida, kanske äfven H.ftdra,

H. alliaria, H. nitidida, Ycrtigo colnnulla, V. snhstriata, V. pyg-

mxBa, Clausilia landnata m. fl. Från murkna stubbar lösbryta vi

sakta barken, under hvilken H. rotundata, H. rudtrata, Claiisdia

nigricans, Vcrtigo piisilta och, om lyckan är mycket god, kanske

äfven V. niimita och V. Vcnetsii kunna påträffas. Ånyo upprepar

jag att vi ej få försumma varsamt upplyfta eller lösgöra på fuktiga

ställen, inne i busksnår, på sjöstränder o. s. v. liggande gamla,

länge orubbade bräder, triistycken, gärdselstänger o. d. samt noga

undersöka dem, ty nästan alltid har jag blifvit belönad för besväret

genom talrika exemplar af H. fidra, H. pygmaa, Vhiigo xmsiJla,

Y. antivertigo, CargcMiim m. fl. Är trakten bergig, så kunna vi

under multnande löf vid bergsrötterna, under klippor o. s. v. göra

en rik skörd af C/ansitia-ariev. ty jag har på sådana ställen på en
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gång stuudom insamlat många species i talrika exemplar. De sänka,

med al beväxta ängsmarkerna eller sjöstränderna få vi ej lemna

oundersökta, ty på tufvorna, vid rötterna o. s. v. ba vi alla skäl

att finna H. hiclenfata, Vertigo antivertigo, Caryildmu m. fl.

Vi skola nu eftersöka de vattcnmoUusker vårt område bur att

bjuda på. De första, som möta oss, äro Succinece, krypande på vid

vattenbrädden befintliga växter. Hvad vi sedan genast finna är, att

rent, bårdt, kallt och flytande vatten städse är fattigt på blötdjur,

då deremot mjukare, mindre rent, stillastående och af solen mera

uppvärmdt vatten hyser en mångfald former, helst då det bar stora

förråd af Chara, Potamogeton, Ceratophyllum, Myriophyllum, Lemna

m. fl. Vi vilja nu med håfven flitigt undersöka 1) de mindre, stilla-

stående vattensamlingarue (såsom kärr, diken, polar, dammar, gro-

par o. s. v.), hvilka finnas öfverallt, och, om de för tillfället hafva

vattenbrist, undersöka vi den qvarlemnade gyttjan. Som sagdt är,

kunna vi här göra rika insamlingar, isynnerhet af PJiysa fontinaUs,

Planorhis umhilicatus, P. alhis, Limncea stagnalis, L. limosa v.

ovata, Bitliinia tentacuiala, Sphcerium corneum, Pisidium-arter, samt,

ehuru mindre ofta, af Aplexa hypnorum, Plan. corneus, vortcx, spi-

rorhis, glober, complcm., crista, Limncea paliistris, v. fusca, minuta,

Sphcerium lacustre m. fl. F()r erhållandet af de mindre arterna,

måste vi med omsorg granska alla de växter, som finnas i vattnet,

samt den bottendy, vi med håfven upphemta. Äfven äro Phryganea-

larvernas (de s. k. husmaskarnes) omhöljen ofta rikligt beklädda

med små Planorhis- och Pisiclium-avier. Komma vi nu 2) till större

vattensamlingar, som sakna aflopp (såsom sjöar) , så finna vi ofta

vid stranden på stenar, trästycken m. m. Vert. antivertigo, Planor-

his alhus, P. crista m. fl.
, på växter Succinea Pfeifferi, i sjön

Bithinier, Limncea limosa v. auricularia, Valvater, på större djup

Anodonta-former, hvilka ofta äro af vind och våg uppkastade på

stranden. 3) I sakta flytande åar och bäckar undersöka vi de der

simmande näckros- och potamogeton-bladeu, på hvilkas undra, sida

vi ofta finna ymnigt Äcroloxus lacustris, PlanorMs-åvter &c. och

vid större stenar Pahidincr. 4) I starkare flytande vattendrag (flo-

der och strömmar) hafva vi att söka på undra sidan af störi'e stenar

Ancylns Jluriatilis och på steniga ställen, der djupet är störst, Ano-

donta- och isynnerhet Unio-avier. Särdeles vid dessa sednare båda

slägtena komma vi ofta i tillfälle att göra den aumflrkningen, att

de största formerna förekounua i de minsta vattendragen, och

tvärtom.
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Hemkomna utvälja vi af våra skördar de exemplar, livilka vi

vilja förvara i samlingen, och bortskaffa först djuren genom att

kasta snäckorna och musslorna i kokhett vatten, der de om några

minuter dö, då djuret dragés ur de förra med en krökt knappnål,

och på de sednare lossar man med en knif de muskler, som fästa

djuret vid skalen, hvarefter det med lätthet kan uttagas. På små

arter behöfves icke djuret bortskaffas. Vilja vi förvara den kalk-

skifva, som, mer eller mindre olika l)ildad, finnes hos iwwaaJarterna,

kan den lätt uttagas, om vi med en knif försigtigt uppskära skölden

på midten. Önska vi i samlingen ega de skal-lösa blötdjuren, så

kunna de förvaras uti vanligt 12-gradigt sprit, men vi få ej genast

nedlägga dera deri, ty då sammandraga de sig och omgifva sig med

slem, så att de blifva oigenkänliga, utan vi döda dem först genom

att låta dem ett par dagar ligga i vatten, då de äro utsträckta och

slemfria. På samma sätt kunna vi förfara med landsnäckorna,

hvilka, lagda i vatten, sträcka sig långt utom skalet och stundom

utsträcka könsdelarne, men, om de komma i sprit innan de iiro

fullkomligt döda, draga de sig alltid tillbaka i skalet. Djuret hos

Clmisilia förblir dock orubbligt inom skalet, äfveu om det kommer

i vatten, så framt vi icke med vax noga tillsluta mynningen och

med en knif göra ett lika stort hål på nacken af skalet, då djuret

utsträcker sig genom denna konstgjorda öppning.

III.

De förhållanden, af hvilka djurens förekomst beror, äro dels

fysikaliska, dels geografiska. De förra betinga djurens vistelseorter,

efter hvilka hela deras (ji'ganisation är lämpad, de sednare såväl

deras utbredning i allmänhet, som deras fördelning inom ett visst

land. Vi hafva under den nyss slutade exkursionen haft tillfälle

iakttaga en del moUusker på deras förekomstställeu och skola der-

före här i korthet undersiika 1) i hvilken grad och under hvilka

omständigheter blötdjuren äro beroende af sina vistelseorter, och

derigenom söka finna oi'sakei-iia till och vilkoren för deras utbred-

ning, samt 2) huru de äro fördelade inom Skandinavien.

Alla författare, som afhandla särskilda länders mollusker, dela

dessa i land- och sötvatiens- samt hafsmolliisker, efter de olika

ställen, hvarest djuren förekomma. Denna indelning har dock det

emot sig, att den icke erbjuder några säkra gränser för grupper-na,

utan öfverflyta de på mångfaldiga sätt i hvarandra. Succinea kan

både till vistelseort och skalets form tagas för en Limnaa; Helix
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nitiäa, Pupa anfiverUgo m. fl. förekomma på fullkomligt lika våta

ställen, som flera vattensnäckor, o. s. v. Ännu osäkrare blir skil-

naden emellan sötvatteus- och hafs-molluskerna. I Östersjön, ofta

teuiligen långt från kusten, lefver en mängd snäckor, som egent-

ligen tillhöra de söta vattnen t. ex. Neritina JiiwiatUis, Bithlnia

tentaculata, många LimncBa- och Planorbis-avter m. fl. Hvarandra

mycket nära stående slägten förekonmia i färskvatten och i hafvet,

men ännu oftare har samma slägte olika arter på båda ställena.

Emellertid är denna gruppering af molluskerna allmänt antagen och

äfven i de flesta fall öfverensstämmande med naturen.

För kännedomen af arternas omfång, natur och utvecklings-

kraft, med ett ord, för kunskapen om deras hela historia, måste

det vara af stor vigt att eftersöka de särskildta formernas betydelse,

relativa värde och orsaker. Det oaktadt är detta, till skada för

vetenskapen, mycket försunimadt, och nästan hvarje författare nöjer

sig med att kalla alla arten underordnade former "vai-ieteter", utan

afseende på deras ursprung eller betydelse. Ofvertygad om det

oriktiga i detta förfarande, har jag vågat försöket att fördela dessa

på följande sätt.

Varietefer i egentlig mening (variationes) kallar jag de obe-

stämda afvikelser från den typiska formen, som visa sig blott i en

särskildt dels eller bestämd karakters afvikelse, under det att hela

utseendet eller de väsendtliga karaktererna blifva oförändrade. Va-

rieteterna förekomma på samma lokaler, som hufvudformen, van-

ligen blandade med densamma, hvarföre man icke kan tillskrifva

yttre förhållanden, utan den mre bildningskraften, deras uppkomst.

Ärtförändringar (aberrationes) äro sådana afvikelser, som, genom

de flesta delarnes större eller mindre omgestaltning, få ett med

stamformen helt olika utseende. De förekomma under olika yttre

förhållande med den sednare, äro fullkomligt beroende af dessa och

ega derföre talrika öfvergångsformer, hvilka ej kunna finnas hos

varieteter, som bero blott af enstaka karakterer. Artförändringar

äro oftast ymniga och uteslutande på samma lokal, men hvarje art-

förändring kan hafva en eller flera varieteter. Underarter (sub-

species) benämner jag de beständiga former, som både genom ett

olika utseende och genom mer eller mindre framstående egna ka-

rakterer skilja sig från den typiska arten, med hvilken de ofta före-

komma tillsamman och således icke uppenbart befinnas beroende af

yttre förhållanden. De motsvara i det närmaste hvad man kallar

racer och erhålla ofta den betecknande, men oegentliga, benämnin-
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gen "koustanta varieteter". Individuella afviJcelser äro de, tillsam-

mau med hufvudforaieu förekommande, från densamma endast ge-

nom en olika färgteckning skilda, varieteter, hvilka synas vara mer

eller mindre tillfälliga. MisshUdningar eller abnormiteter (lusus)

äro alltid tillfälliga och i följe deraf oftast sällsynta. De skilja sig

fråu Imfvudformen genom en helt och hållet olika, alltid ab-

norm form, *)

Artförändringar förekonnna icke synnerligen ofta bland land-

snäckorna, och afvika sällan till någon förvillande grad från de

typiska formerna. Någon gång kunna de uppkomma genom klima-

teriska inllytanden, men vanligen är det genom lokalens större eller

mindre fuktighet, samt isynnerhet genom dess brist eller öfvertlöd

på kalk. Arter, som allmänt förekomma på primära formationen,

få på kalkgrund ett mycket större, tjockare och tyngre skal. liksom

de pelagiska hafsmolluskerna hafva skalet tunt och bräckligt, men

de litorala tjockt och fast. Den kameleontnatur, som man till-

skrifvit åtskilliga landsnäckoi- (t. ex. Ena ohsciira, Pupa avenacea),

bestående deri, att deras yttre utseende i någon mån föi-ändras och

antager olika färg efter det olika föremål, hvarpå de befinna sig,

grundar sig tvifvelsutan helt enkelt på det mer eller mindre starka

ljus, hvari de äro, och deraf följande stöi^re eller mindre verksamhet

hos de färgafsöndrande körtlarne i manteln. Liksom de på hafvets

djup lefvande, hafva de snäckor, som tillbringa sitt lif ueduti jor-

den (t. ex. Ccecilioides acicttla), hvita skal, hvarmed dock ej få för-

blandas albinos-former, som kunna förekomma hos hvilken art, som

helst, och sannolikt härflyta af någon sjuklighet hos djuret, —
Sötvattens-molluskerna äro vida rikare på artförändringar än land-

snäckorna ^). Limncea, Unio och Anodonta lernna härpå en mängd

') Vid arternas beskrifning har jag med siÖror (1, 2, 3 . . .) utmärkt

de former, som jag anser endast vara individuella afvikelser, med latin-

ska bokstäfver (a, b, c . . .) obetydligare varieteter, genom ett — framför

namnet de mera afvikande, men dock tillfiUliga varieteterna, medelst gre-

kiska typer («, /9, y . . .) dem jag anser vara artförändringar, samt efter

artbeskrifningen såsom "forma 1", "forma 2" o. s. v. anfört de former,

som jag uppfattat såsom afarter.

^) "Der Grund davon liegt oflonliar in Folgendem. Das Wasser ist

das Vehikel aller derjenigen Agentien, welchc auf das Leben und Bilden

dieser Thiere Einfluss baben, der Nabrung, des Lichtes, der Wärme, der

Luft. Jedes dieser Agentien tritt nur ira Wasser und alle zusammen durch

das Wasser gebunden und ausgeglichen mit jeuen Thieren in Beriihrung.

Dadurcli biidet sich im Wasser ein einiger, ungetheilter, unablässig thä-



13

exempel. Arterna af dessa slägteu vexla till den grad efter före-

komstställenas geologiska, fysiska och klimatiska förhållanden, att

man nästan aldrig finner dem fullkomligt lika på två lokaler.

Missbildningar förekomma både bland land- och vatten-moUu-

skerna. Sådana äro, då vanligen högervridna snäckskal äro vridna

åt venster, såsom man funnit af de större Helix-arierna ocli af

Planorhis; eller då vanligen venstervridna äro vridna åt motsatt

håll, såsom Clausilia nigricans dextrorsa Schmidt, Mörch. Andra

missbildningar hafva de inre vindningarne hos vanligen plattade eller

konvexa spiralvridna snäckskal mer eller mindre skilda från de yttre

och bildande en utdi-agen korkskruflik, i stället för en nedtryckt

spiral. Sådana abnormiteter äro funna af Helix hortensis, H. po-

matia, Planorhis crista, P. albtts och af P. umhilicattis eger jag

från Skåne en i detta fall särdeles utmärkt form. Af Helix liispida

har jag icke sällan sett en monstrositet i motsatt riktning, bestå-

ende deri, att den yttersta vindniugeu höjer sig öfver de inre, så

att skalet blir ofvan mer eller mindre konkavt.

För hvarje art har naturen bestämt ett maximum och ett mi-

nimum af värme och köld, och detta öfverskrider ingen utan att

antingen straxt duka under, eller ock lefva i ett slags aftyningstill-

stånd. Vidden af en arts geografiska område beror således på de

flera eller färre gi-ader, som ligga emellan detta maximum och mi-

nimum af värme, och häruti råder mycken olikhet, ty under det

somliga arter endast obetydligt äro beroende af meteorologiska för-

hållanden (ss. Ziia liihr. , hvilken af alla landsnäckor har den vid-

sträcktaste utbredningen, samt Helix costata och H. pulchella, h vilka

bland Helices äro vidast kringspridda på jorden ^) ) , äro andra det

i hög grad och hafva derföre fått sig anvisade mera inskränkta om-

råden. Men hvarje art kan i allmänhet antagas ega inom sitt geo-

grafiska område ett visst centrum, hvarest alla för dess existens er-

fordeliga omständigheter äro förenade och hvarifrån den har utbredt

sig öfver hela den terrain af jordytan, som utgör dess nuvarande

tiger, also um so wirksamerer Einfluss auf die Åusprägung der Schalen-

formen. Die Laudschnecben dagegen haben es mit einer mehr zersplit-

terten und darum unwirksameren Macht zu thun, deren einzelne Glieder:

Klima, Seehöhe, Temperatur, Lage gegen die Himmelsgegen den, Vege-

tation, Feuchtigkeit u. s. w. theils durch zeitweisen Wechsel ihre Kraft

verlieren, theils einander aufheben." Rossm. Icon. h. XII p. 2.

') Enl. Lovell Reeve: The Land and Freshwather Mollusks in the

British Isles, p. 83.
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område *). Kring detta centrum uppträder arten icke blott rikast

på individer, utan äfven på former, men den typiska formen får

man ofta söka vid gränserna för dess utbredning ^).

Värme och fuktighet äro de tvenne vigtigaste faktorerna vid

arternas utbredning, men äfven lokala förhållanden äro dervid verk-

samma, antingen gynnande eller hindrande. Detta kunna vi redan

förmoda af den låga grad af utveckling nervsystemet har hos blöt-

djuren, den nedstämuing af alla animala funktioner, som deraf blir

en följd, deras tröghet, passivitet, ytterliga känslolöshet och seghet.

Värmen utöfvar icke på dem detsamma inflytande, som på de högre

djuren, hvarföre andra förhållanden, hvilka vid de sednares före-

komst icke äro märkbara, äro betydliga hos moUuskerna. ^)

För att ega en rik molluskfauna måste ett land naturligtvis

i första rummet hafva för de särskilda arterue passande lokaler.

Men äfven med sådana, kunna arter saknas, som i de närgräusande

länderna äro ymniga. För landsnäckornas utbredning äro berg-

sträckningar med riktning i öster och vester icke blott mekaniska,

utan, genom den olika temperatur, som i allmänhet råder på deras

norra och södra sida, äfven fysikaliska hinder. Så dela Pyrenéerna,

Alperna och Karpaterna den Europeiska Molluskfaunan i två delar,

hvardera icke blott med en mängd egendomliga arter, utan slägt-

typerna ofta på ett olika sätt varierade.

Det är dock hufvudsakligeu af ländernas geologiska förhållanden,

vi få förklaiing på en mängd arters fördelning. De trakter, som

hvila på granitens uråldriga grund, der denna öfveiallt träder i

dagen, äro alltid relativt, ofta absolut fattiga på snäckor, och jag

känner ingen enda art, som för dem är egendomlig, om ej möjligen

H. harpa. Denna för snäckornas lif fientliga bildning, är i de södra

länderna betäckt af yngre lager. Der är ock en rikedom på stora,

') Jfr "Anteckningar i Zoologien" af Walleugren, p. 35.

^) "Meine Erfahrung ist, dass in der nördlichen Fauna die Typen fur

viele in der siidlichen weiter ausgeprägte Arten, Gattungen öder Gruppen

vorkommen." Rossm. Icon. XII p. 22. Jfr A. Schmidt: Die kritischen

Grupp, der Eur. Claus. p. 6. — A. Malm i Göteb. K. Vet. och Vittli.

Samh. H. VIII p. 126.

^) Motsatsen kan ock ega rum. Under det insekternas utbredning

till en stor del är beroende af de växters utbredning, hvaraf deras larver

hemta den hufvudsakligaste födan, har födan tvifvelsutan alldeles intet

inflytande på fördelningen af molluskerna, emedan dessa, såsom till stör-

sta delen fytofager, förtära alla slags, isynnerhet saftiga växter, och för-

små icke en gäng de giftiga svami)arne.
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sköna arter, hvarom vår fauna knappast lenniar oss en föreställning,

ty mot norden aftaga dessa alltmera, och äfven hos oss finna vi,

att af livarje sUigtc de tHtnsta arterna framtränga närmast polen. ^)

Den enda större Helixart, som vi ega (H. pomatia) förekommer in-

genstädes i norden, utan att vara ditplanterad, men att detta ej

beror af temperatur och klimat, bevisas deraf, att samma snäcka

(enl. Leunis) på Alperna gå ända till 7(J00 fot öfver hafvet.

De trakter deremot, som hafva rikedom på kalk, antingen de

tillhöra de Siluriska formationerna eller Urkalken, hafva alltid stor

rikedom på snäckor, icke blott derföre, att den löfskogsvegetation,

som för de flesta landsnäckors trefnad ilr ett väsendtligt vilkor, der

i hög grad befordras, utan för det behof af kalk, som man hos dem

varseblifver ^). Många arter förekomma icke annorstädes än i kalk-

trakter, och äfven de, som kunna trifvas på annan grund, blifva

alltid i dessa ymnigare. Äfvenså få de flesta arter, som ofta på

granit eller gneis hafva ett ytterst tunt skal, på kalk ett tjockt, fast

och tungt skal. Hos oss är det isynnerhet omkring de större sjö-

arne, som kalklager finnas, hvarföre det ock är omkring dem, kon-

kyliologen finner det största antalet arter, liksom det största antalet

individer af land-mollusker. På öfvergångsbergen i Jemtland (om-

kring Storsjön), Nerike (kring vestliga ändan af Hjelmareu samt på

slätten), Westergötland (företrädesvis vid Wenerns östra sida, på
Kiunekulle, .Halleberg och Hunneberg, men äfven på Billingen, Alle-

berg och Mösseberg), Östergötland (isynnerliet på slätten samt från

sjön Roxen långs Motalaström och Wettern nedtill Jönköping), äf-

venså kring Mälaren, i en stor del af Upland &c., men framförallt

i Skåne är land-molluskfaunan rik och omvexlande. Öarne Gotland

och Oland utmärka sig icke så mycket genom sin artrikedom, som
genom det stora antal individer hvarje art vanligen eger der, samt

genom sina många egendomliga former. ^)

') Af våra Helices uppnås norra polcirkelen i Sverige af följande

(enl. v. Wallenb. och Bohem.): H. arbustornm, 7-iiderata, mridula, ftilva

och piigmau; i Finland (enl. Nord. och Nyl.) af H.fulva, harpa, rude-

rata, costata, pygvma, hammonis, viridida; i Ryssland (enl. v. Midden-
dorff och Lilljeb.) af H. hispida, ruderata, hidentata, pulchella, nitida,

hammonis, fulra och Schrenkii.

'-') Jfr "Spridda bidrag till Nerikes Naturalhistoria" af C. Hartman
p. 1, m. fl. st.

^) De delar af vårt land, hvilka i malakologiskt hänseende äro nog-

grannast undersökta, visa följande förhållanden. Skåne eger 98 arter.

För Blekinge upptager Mag. Gosselman ("Zoologiska och Geologiska lakt-
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Hvad beträffar sötvattenniulluskerna, så både variera de slägt-

karaktererua vida miudre äu landsnäckorna, oaktadt den stora om-

bytlighet i form, som större delen af dem ådagalägger, och äro de

dessa sednare till artantal vida underlägsna. Derjemte halva de en

mycket vidsträcktare utbredning och äro inom livarje land mera

jemnt fördelade, men de äro till species och individer talrikare i de

tempererade länderna, än i de varma, då förhållandet med land-

sniickorna är motsatt.

En trakts rikedom eller brist på kalk utöfvar, som jag sökt

visa, stort inflytande isynnerhet på landsnäckornas utbredning, så

att i förra fallet en af klimatet annars icke väl lottad ort, derige-

nom kan ega en rik mollusk-fauua. Oafsedt detta äro värme och

fuktighet i de flesta fall ensamma tillräckliga att förklai-a blötdjurens

utbredning. Ett lands medeltemperatur inverkar vida mindre än

värmens olika fördelning emellan årstiderna. Laudsnäckorna äro i

och för sig föga ömtåliga för vinterkölden, men fordra en starkare

sommarvärme, och dessutom kunna deras ägg, liksom insekternas

både ägg, larver och puppor ^), mera emotstå köld än det fidlbildado

djuret. Deraf följer att hvarje land med kontiuentalklimat har den

rikaste molluskfaunan, så vida ej lokala omständigheter deri göra

ändring, ocli då detta klimat, enligt en bekant lag, tillkommer de

östliga delarne (äfvensom de inre stängda dalarne) af hvarje land.

är det ock dessa, som vi finna rikast. Redan inom Sverige visar

sig detta förhållande, ty vid våra ostkuster, med varma somrar, gå

snilckorna betydligt högre och med talrikare former, än vid vest-

kusierna, med blida vintrar. Finland, med undantag endast af

Åland och sydvestligaste kusten, har helt och hållet ett kontinental-

tagelser", 1863, p. 23---35) 64 arter, till hvilka Förf. kan från närmaste

trakten kring Ronneby lägga 19 arter, så att summan af för provinsen

kända land- och sötvattens-mollusker blir 83 species. Enligt noggranna

upplysningar af Prof. Lilljeborg, Lektor Johanson och Lektor Zetterstedt,

samt egna undersökningar, finnas 69 arter kring Upsalu. Lektor Ilart-

man har i Nerike (enligt "Spridda Bidrag till Nerikes Naturalhistoria'',

1864) funnit 73 arter. I Westmanland har Lektor Johanson insamlat 70

arter. I Bohuslän med Götchorgstraldcn förekommer enligt Intend.

Malm (Göteb. Vet. och Vitt. Samh. Haudl. p. H och III, 1851 och 1855)

67 arter. På Gotland har Prof. Lilljeborg (enl. Vet. Akad. Öfversigt 1850)

funnit 38 arter, till hvilka, efter Walmstedt, Wallengren m. fl. komma
ännu 4 arter, så att antalet af för ön kiinda species blir 42.

') Se t. ex. Audoicins rön i Uulletin Entomol. 1838 p. 39.
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klimat, hvarföre den starka sommarvärmen lockar nästan alla *) de

med Sverige gemensamma arterna vida högre mot norden, än de

hos oss förekomma, men den starka vinterkölden i förening med

sena vårar gynnar de nordiska arternas långt sydligare spridning.

De ai'ter, som Sverige eger, men icke Finland, äro till allra största

delen sådana, som endast förekomma på kalk. Ännu längre mot

öster, i Ryska Lappmarken, tränga snäckorna ännu högre mot nor-

den, liksom den starka sommarvärmen derstädes frambringar sådana

växter, som i Skandinavien antingen saknas, eller blott finnas i de

sydligare delarne, såsom Cineraria campestris och palustris, Sangui-

sorba m. fl. ^)

Jemföi-a vi den del af vår molluskfauna^ om hvilken ensam här

är fråga, med densamma i de öfriga Skandinaviska länderna, så

finna vi följande föi-hållanden. I Sverige förekomma 113 mig be-

kanta arter land- och sötvatten-mollusker. Dessutom äro 6 species

uppgifna, af hvilka jag ej haft tillfälle se exemplar. Med dessa är

summan således 119 arter. I Norge äro (enl. Friele, 1853) funna

-éi^ species, till hvilka komma Verfigo minuta vid Christiania och

Helix harpa i Romsdalen, tagna af Prof. Lilljeborg, enligt ben. med-

delad underrättelse, samt den af D:r Poulsen och v. Mårtens vid

Christiania funna, för Sverige obekanta, Helix ericetorum Miill.

Alltså äro för Norge kända -(33 species. I Damnarh finnas (enl.

Mörch, 1864) 123 arter, om vi iakttaga samma artbegränsniug,

som är följd vid bestämmandet af de svenska. Finland eger (enl.

Nordenskiöld och Nyländer, 1856 och 1859) 71 arter.

I Norge saknas följande hos oss iakttagna arter : Arian fiavus,

Limax maximus, L. teneUus, Succinea Pfeifferi, S. oblonga, (S.

arenaria), Helix niticltäa, H. alliaria, H. Jiammonis, H. pura, (H,

hyalina), H. viridula, H. sericea, H. lamellata, Hr-votundfvkir; H.

costulafa, Geecilioides acicula, Ena montana, Pupa avenacea (P.

') Ett bland de högst få undantagen utgör Helix arhustorum, hvil-

ken snäcka (enl. D:r v. Wallenberg) i Luleå Lappmark uppstiger ända

till gränsen för den eviga snön, och är allmännare ofvan trädregionen,

än i dalarne, men i Finland blott blifvit funnen i södra delen (Karelen).

På Åland är den allmän.

*) I Luleå Lappmark kunde D:r v. Wallenberg ej finna någon enda

representant af fam. Limacidce, men i Finska Lappmarken emellan 67'

—68" finnas (Nyländer i Bidrag till Finl. Naturk. III p. 130) både Limax
agrestis och Arion fasciatus, den sednare dessutom talrikt ofvan 69** vid

Ishafvets kust i Ryska Lappmarken och Ostfinmarken.

2
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dilucida, P. Nilssoni), Vcrfir/o coshilafa, V. suhstriata, V. alpcstris,

Y. arctica, V. Yenetzii, Clausilia ventricosa, G. hiplicafa, C. pUcata,

C. piimila, (C. labiata?), AmpMpeplca glufinösa, Planorhis cornnts,

P. glaher, P. DraparnnhJi, P. carinatus, P. complanatus, P. ripa-

rius, Acroloxus lacustris, Ancylus fluviatilis, (Cyclostoma elegans),

Valvata contorta, Bithinia ventricosa, Hyclrohia Steinii samt flera

Pisiclimn-sirter.

DanmarTc saknar följande svenska arter: Helix harpa, H. co-

stulata, Ena montana, Pupa timhilicata, (P. dilucida, P. Nilssoni),

Vertigo minuta, (V. costulata?), V. alpestris, V. arctica, (Clau-

silia labiata'?), Planorhis riparius. Däremot egcr Danmark några,

som ej finnas hos oss, nemligen Limax Icevis, L. flavus , Helix

concinna, (H. sericea), H. ccmdidnJa, H. conspurcata, H. ericetorum,

H. edentula, H. rupcstris, Clausilia parvula, G. duhia, G. sejuncta,

Acicula lincata, Valvata minuta, Ilydrohia siinilis, Spjluerium riri-

colum, Pisidium cinercum, Dreissena polij}norpha.

I Finland äro ej anmärkta följande till vår fauna hörande

species: Arion flavus, Succinca oblonga, (S. arenaria), Limax te-

nellus, Helix hidentata, H. incarnata, H aculeata, H. crystalUna,

(H. hyalina), H. costulata, H. lanuilata, H aUiaria, H. nitidula,

H. pura, H. sericea, H. rotundata, H. ncmoralis, (H. pomatia). Ena

montana, Pupa arcnarea, P. umhjlicata, (P. dilucida, P. Nilssoni),

Vertigo costidata, V. minuta, jp.' Venetzii, Clausilia biplicafa, C.

plicata, G. ventricosa, C. pumila, (C. labiata?), Linincea elongata,

Planorhis glaher, P. riparius, (Cyclostoma elegans), Valvata con-

torta, Paludina vivipara, BitJiinia ventricosa, Hyclrohia Steinii,

Pisidium ptdchellum, P. ohtuscde, P. Hcnsloivianum, P. arcceforme,

P. pcrsonatum , P. nitidum. (Af Pisidia eger dock Finland med

visshet flera ännu icke urskilda arter),

IV.

Kännedomen af vårt lands mollusker var före Linné högst obe-

tydlig och det var föi'st genom honom, som den blef ordnad och

vetenskaplig. I Fauna Suecica ed, 2 (1761) upptager han följande

land- och sötvatteu-moUusker såsom svenska: Arion (Limax liin,)

äter, Limax maximus, L. agrestis, Succinea (Helix Lin,) putris,

Helix poinafia, H. arhustorum, H. nemoralis, H Jiisjnda, H. lapi-

cida, Balea (Turbo Lin,) perversa, Pupa (Turbo Lin.) muscorum,

Pliysa (Bulla Lin.) fontinalis, Aplexa (Bulla Lin.) liypnorum, Lim-
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ncea (Helix Liu.) stagnalis, L. liniosa, PJanorhis (Helix Lin.) con-

tortus, P. cmiieus, P. spirorbis, P. vortex, P. umhUicatus (H. pla-

norbis Lin.), P. rompJanahfS, ^'^u'^U(S- (Patella Lin.) lamsfris, Pa-

fudinn (Helix Lin.) vivipara, Bitliinia (Helix Lin.) tentacidafa,

Neritina (Nerita Lin.) fl.wviatilis, SpJicerium (Tellina Lin.) corneum,

Anoäonta (Mytilus Lin.) cmaHna, Margaritcma (Mya Lin.) marga-

rififera. Utom dessa upptager Linné en H. aiheUa från Öland, hvil-

ken snäcka dock endast är en ung H. lapicida, en H. fragilis, som

blott är en ung Limujea stagnalis, samt H. auricularia, som säker-

ligen är en lokalfoi-m af Limnsea limosa.

I Dissertatio Hist. Nat. sistens nova testaceorum genera (Lundse

1788 lemnar A. J. Retzius många värdefulla upplysningar, isyn-

nerhet om de hos oss förekommande Unio-formerna.

Med undantag af denna afhandling samt en förteckning (i

Veckoskrift för Läkare och Naturf. V band 1784) på 28 arter

snäckor, funna vid Stockholm af General-Direktör A. J. Hagströmer,

offentliggöres intet rörande våra land- och sötvatten-mollusker un-

der de näi'maste 60 åren efter Linné. Först år 1822 se vi åter

bidrag till vår blötdjursfauna publiceras genom Historia Molluscorum

Suecise af S. Nilsson, det enda arbete hittils, som är särskildt egnadt

åt våra land- och sötvatten-mollusker, och i hög grad ökar våra

kunskaper om dem. Följande äro de af Prof. Nilsson gjorda tilläg-

gen till de före honom såsom svenska kända arterna. Arion (Li-

max N.) fasciatus, Lhuax teneUiis, Vitrina pellucida, Succinea Pfeif-

feri (S. amph. var. p* Nilss.) , Helix hiclentata, H. fulva, H. acn-

leafa, H. Jiortensis, H. fruticmn, H. strigeUa, H. incarnata, H. co-

sfulata (H. ericetorum Nilss. , upptäckt af Prof. B. Fries) , H. piil-

chella, H. costata (H. pulch. var. cc N.), H. rotundata, H. rt<de-

rafa (H. rot. var. (i N.), H. pygmcea, H. cellaria, H. nitida, H.

(rysiaUina, Ena (Bulimus N.) obscura, Zita (Bulimus N.) lubrica,

CoeciUoides (Achatina N.) acicula, Clausilia laminafa (C. bidens N.),

C. pUcatuIa, C. nigricans (C. rugosa N.), Vertigo costulata (Pupa

Nilss. , upptäckt af Hr Landgren), V. antivertigo, V. pygmma, Y.

piisilla (P. vertigo N.), CarycJtium (Auricula N.) minimum, Am-
jihipcplea (nov. gen.) ghifinosa, Limncsa palustris, L. elongata, L.

truncatula (L. minuta N.), Planorhis alhus (P. liispidus N.), P. ca-

rinatus, P. nitidus, J^voleéms- (Ancylus N.) ftuviatilis, Bithinia

ventricosa (Paludina N.), Valvata cristata, V.piscinalis, Sphcs-

rium lacustre (Cyclas calyculata N.) Pisidium amnicwn (C.

obliqua N.), P. suhtruncatuni Malm (C. obtusalis N. enligt Malm),



20

P. pusUlmn (C. fontinalis N.) jemte följande af Retzius icke upp-

tagna Unio- och Anodonta-former : TJ. elongafus, äter, iimosiis, pic-

toritm, hatavKS, Anodonia sulcata, intermedia och piscinalis. Dess-

utom upptagas H. conspurcata, för hvilken en ung H. strigella miss-

togs; Clmisilia hiäens (C. papillaris N.), hvilken dock är mycket

tvifvelaktig som svensk ; Limncca succinca, peregra, balthica och

ovafa, hvilka icke kunna anses vara lika många arter, utan ganska

säkert blott äro former af samma art ; PaJudina balthica och octona,

som tillhöra den marina faunan, ehuru de i Östersjön och vid dess

stränder allmänt förekomma tillsammans med Limnsea-former, Ne-

ritina fluviatilis m. fl. ; Limax alhiis och L. riifus, som blott äro

varieteter af Arion äter, samt Cydas lamstris, hvilken mussla icke

är identisk med Draparnauds af samma namn, utan sannolikt är en

yngre Sphserium corneum.

Nitton år sednare infördes i Kongl. Vet. Akad. Handlingar (årg.

1841) en uppsats "Om några för Sverige nya arter och former af

Land- och Insjö-snäckor", i hvilken besk rifvas för första gången så-

som svenska: Succinea ohlonga, Pitpa avenacea, P. umbihcata och

"P. edenttda" {= Vertigo columella junior). Författaren Hr D. S.

Högberg hade förut utgifvit böi-jan af eu "Typsamliug för Svenska

snäckor."

I "Öfversigt af Kongl. Vet. Akad. Förhandlingar" årg. 1844 har

Prof. BoHEMAN anfört de af honom kring Qvickjock i Luleå Lapp-

mark funna land- och sötvatten-mollusker.

I samma "Öfversigt" årg. 1845 bestämmer D:r Hanséx Pahidina

acliatina Brug, P. infläta u. sp. samt Aiwdonta rostrafa såsom nya för

vår fauna. Den första är synonym med P. vivipara (L.), men D:r

H. äi- genom sin bestämning den förste, som antyder tillvaron af

2 skilda arter af detta slägte i vårt land. Den andra snäckan är

JBithinia ventricosa, förut utan artnanni upptagen af Prof. Nilsson.

I årg. 1848 ökar D.t Hansén vår molluskfauna med CJatisilia ven-

tricosa (tagen af Torell och Malm) , Valvata nuicrostoma (V. de-

pressa H.), Anodonta pondcrosa (tagen af D:r Cnattingius), Pisi-

dium Hensloivianum och Pisidiinn pidcltellmn, hvilka der beskrifvas.

Prof. E. Waljistedt har i en uppsats "Om slägtet Clausilia och

dess i Sverige förekommande arter" i "Öfversigt af K. Vet. Akad. Förh."

årg. 1855 p. 79—87 beskrifvit en för oss ny art, C. pt^icataVtra.^.,

och gifvit intressanta upplysningar af C. papillaris Nilss.

Kyrkoh, H. D. J. Wallengren lemnar i "Anteckningar i Zoolo-

gien, Akad. Afli. Lund 185fi" en, ehuru ej afslutad. monografisk
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framställuing af de "Skandinaviska arterna af slägtet Pupa", hvarest

tveuue uovitier för vår fauna beskrifvas : P. dilucida och P. Nils-

soni n, sp.

Prof. W. LiLLJEBORG har genom uppsatser i Vet. Akad. Öfver-

sigt årg. 1850 ("Gotlands land- och sötvattens-mollusker"), 1851 och

1858 lemnat värdefulla bidrag, särdeles genom den läroi^ika afh. om

"Några anmärkningsvärda former af Clausilia rugosa Drp. Rossm." i

den sistnämnde årgången. För upptäckten af den sköna Helix la-

mellata hafva vi honom att tacka.

D:r C. v. Wallenberg undersökte sommaren 1858 blötdjuren i

Luleå Lappmark, hvarefter han utgaf afh. "De Molluscis Lapponise

Lulensis. Dissertatio luauguralis. Berolini 1858" (samma år med

några förkortningar öfversatt på tyska i tidskriften "Malakozoologi-

sche Blätter"). Denna afhandling är af stor vigt för vår mollusk-

fauua, oafsedt det ljus den sprider öfver arternas geografiska föi'-

hållanden i de nordliga trakter den omfattar. Jemte en mängd

observationer lemnas beskrifningar och figurer på följande för Sve-

rige nya species: Helix viridula Menke, Yertigo (Pupa) ardica n.

sp. V. ShuttleivortJiiana Pf. (= V. alpestris) och V. columella Benz.,

hvai^vid det tydligen ådagalägges att den sistnämnde är den utbil-

dade snäcka, af hvilken "P. edentula" är yngre individ.

Efter Prof, Nilsson har dock ingen arbetat så mycket för ut-

redandet af våra land- och sötvatten-moUusker, som Intendenten vid

Göteborgs Museum A. Malji. I Göteborgs K. Vet.- och Vitt.-

Samh. Handl. haft. H (1851) p. 111—131, haft. III (1855) p. 77

—152 och haft. VIII (1863) p. 135—145 har han nedlagt resul-

taterna af dessa sina forskningar. Särdeles omfattande och nog-

granna äro hans undersökningar af slägtena Limncea, SjyJicerium,

Pisidium, Unio och Anodonta. Följande af Hr Malm upj)täckta

eller urskilda arter äro nya för vår fauna : Succinea arenaria, He-

lix hammonis (H. pura M.), Vert. suhstriata, Clausilia pumila (C.

lineolata M.), Hydrohia Steinii (Bythinia viridis M.), Pisidium ni-

tidum, P. personatmn n. sp., P. arcceforme n. sp. och P. öbtusale.

I Göteborgs K. Vet. och Vitt. Samh. Handl. haft. Hl (1855)

p. 152 har förf. lemnat sin skärf i den lilla hos oss förut ej funna

Vertigo Yenetsii.

Adj. C. A. GossELMAN har i "Zoologiska och Geologiska Iakt-

tagelser inom Blekinge" (1863) anfört 64 arter land- och sötvatten-

mollusker såsom funna i nämnde provins.
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Lektor C. Hartman har innevarande år offentliggjort "Spridda

bidrag till Nerikes Naturalhistoria", orafattande Nerikes mollusker.

Genom sin utförlighet, sina noggranna lokaliippgifter och talrika

observationer är denna uppsats ett värdefullt bidrag till vår fauna.

Den innehåller derjemte beskrifniug på den af Lektor H. funna för

vår fauna nya Vcrtigo (Pupa) miniita.

Slutligen vill jag nämna tvenne förteckningar, den ena (i Ut-

kast till en Beskrifniug om Mälaren, 1785) af Fischerström, på 25

arter snäckor funna i Mälarnejden, den andra (i Inledning till Stock-

holms Flora, 1840, p. 121—131) af Prof. J. E. Wikström på "51

bestämda och 3 obestämda" arter land- och yjövatten-mollusker.

funna vid Stockholm.

V.

Med uteslutande af dem, som i det föregående äro nämnda,

vill jag här uppräkna de vigtigaste af de författare och de arbeten,

hvilka vid slägt- och artbeskrifningarne äro citerade.

Adams, H. ^. A. The Genera of Recent Mollusca. London,

1858. — Ålder, J. I Transact. Nat.-Hist. of Northumberl. New-

castle, 1830.

Beck, H. Index Moll. praesentis tevi Musei pi'inc. Christ. Fre-

dirici. Copenh. 1837. — BrKguiere, J. Cr. I Encyclopedie metho-
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Syerkes Land- och Sötvatten-MoUusker.-0

Class. I. lOLLUSCA GÄSTEROPODA.

Ujuret har fritt liufvud, med 2 ögon och 2 eller 4 trefvare. Krop-

pen är sällan bar, oftast omgifveu af ett, vanligen spiralvridet, skal.

Ställflyttningen sker medelst en nedtill befintlig, bred, utplattad,

muskulös, vanligen stor fot.

Ord. \. Oasteropoda Iiioperciilata.

SnäcJian aldrig försedd med loel\

Hithörande djur äro hermafroditer, med förmåga af ömsesidig

befruktning. De andas medelst en som lunga fungerande kärlförande

håla på Ijakre delen af nacken, hvilken håla står i förbindelse med

yttre luften genom en öppning, som efter behag kan öppnas eller

tillslutas. Snäckskalet är blott hos en familj rudimentärt och inne-

slutet i mantelen, hos de öfriga betäcker det kroppen mer eller min-

dre fullständigt.

I. Geophila. Trefvare fyra (de två nedi-e stundom myc-

ket små), retraktila, cylindriska; de öfra med ögon i

spetsen. — Alla vistas på land.

Fani. 1. Limacidse.

Foten till hela sin längd sammanväxt med kroppen, som ej är

betäckt af något skal, men på ryggen, vanligen nära hufvudet, har

en köttig sköld, under hvilken lunghålan finnes. Andhålet är på

högra sidan vid sköldens kant.

Gen. 1, Arioii Ferussäc.

Limax Linné, Nilss. m. fl. förf.

Kroppen jemnbred, ofvanpå ryggen rundad, baktill okölad och

rundad. I bakre ändan, ofvan fotbrämet, öppnar sig en slemkörtel.
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Skölden grynig. Andhålet är beläget framom midten af skölden

;

omedelbart under detsamma befinner sig geniialöppningen. Skalet

rudimentärt, blott en under skölden liggande finkornig, hvit kalk-

massa, omgifven af slem.

Blott några få arter af detta slägte finnas ocli tillhöra dessa

nästan endast Europa och Syd-Afrika. — Namnet är ironiskt, efter

den berömde, af en delfin räddade, lyi'ikern och citerspelaren ^qiojv

från Lesbos.

1. triou äter (Linné).

Kropjun afhrntet fårad och sfr/niDiad; fofbräm framskjutande,

på tvären djupt sfrmmuidt, med svarta linier.

Limax äter Lin. F. S. p. 507. — Milll. Vcrni. hist. p. 2. —
Nilss. Hist. Moll. p. 1. — Nord. & Nyl. Finl. Moll. p. 2. — Friele

Norske Moll. p. 3. — Mörch S. M. Dan. p. 9.

1) Äter. Kroppen svart eller svartbrun.

Var. a) Alldeles svart, undertill på midten ljusare. — Var. b)

Svart, med rödt fotbräm. — Var. c) Svart, med orangefärgad mun
och fotbräm. — Var. d) Mörkbrun, med gulaktigt fotbräm.

2) Alhtis. Kroppen hvit. (Limax albus Miill. Nilss.).

Var. a) Alldeles hvit. — Var. b) Hvit, med gult fotbräm. —
Var. c) Hvit, med svarta trefvai-e.

3) Rufus. Kroppen ofvan rödbrun, under hvit, med rödgult

fotbräm. (L. rufus Lin. F. S. p. 507. Nilss. H. M. p. 3).

Djuret tjockt. Skölden isynnerhet baktill rundad, tätt beströdd

med upphöjda punkter. Ryggen kuUrig, djupt, men afbrutet fårad

och strimmad ; strimmorna rynkade. Fotbrämet med täta, parallela,

svarta tvärlinier. Trefvarne tjocka, oftast svarta. — Längd 10—12

ceutim. Bredd 22—24 m. m.

Finnes i skogstrakter, på skuggi'ika och fuktiga ställen, i södra

och mellersta delarne af riket, temligen allmän. 2) AlhifS är myc-

ket sällsyntare ; förekommei' vid Lyckeby nära Carlskrona ganska

ofta, i Halland och vid Göieborg på flera ställen (Malm), i Nerike

r. (Hn), vid Stockh. (enl. Wikstr.) &c.

Enl, Mörchs observationer (Syn. Moll. Dan. p. 10) äro ungarne af

A, äter mjölkhidta, beströdda med svafvelgula punkter, och fullt utveck-

lade i äggcf redan i början af vintren (då de hos Limax äro det först

långt fram på våren) och äro då omkring 10 ni, m. långa. Stundom bi-

behålles den livita färgen, men oftast blir djuret svart, då denna sednare

färg alltid först uppträder på bufvudet och vid bakre ändan af kroppen.
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2. Ariou faseiatiis (Nilss.)-

Kroppen nätådrigt fårad, livarje sida med ett långsgående

svart eller hrunaltigt hand.

Limax fasc. Nilss. H. M. p. 3. — L. siibfuscus Pfeiffer. — Arion

hortensis Fer.

Vur. a) Hvitgia, med nästan svarta sidoband. — Var. b) Röd-

aktig, med rödbruna sidoband. — Var. c) Gulbrun, med mörkbruna

sidoband.

Djuret betydligt mindre än föregående. Skölden är baktill af-

rundad, tätt kornig, samt med oregelbundna strimmor. Ryggen nät-

ådrigt fårad, trind, med en fin, upphöjd, ljus, långgående linea på

niidten. Trefvarne och ofta äfven hufvudet mörka, för öfrigt till

färgen mångfaldigt varierande. Alltid förekomma dock de tvenne

banden, hvilka sträcka sig öfver skölden och längs med sidan af

ryggen. Rummet emellan banden är alltid mörkare till färgen än

rummet emellan foten och bandet. På undre sidan är djuret rent

hvitt. — Längd 30—50 m. m.

Förekommer allmänt i skogar och trädgårdar, under stenar,

atfallna blad m. 11. dyl. ställen.

3. Arioii flafiis (Mull.),

Kroppen gtd eller JivitaMig, tifan sidoränder oeli tvärstrecJc;

skölden gul.

Limax flavus Miill. V. H. p. 10. — Nilss. H. M. p. 5.

Var aj Gul, med hufvud och trefvare svarta. — Var. b) Nä-

stan hvit, med skölden och undre sidan af kroppen gula samt tref-

varne svartaktiga. — Var. c) Ljusgul, på ryggen gi'åaktig, med
gul sköld.

Djuret ännu mindre än föregående. Skölden är grynig, gul.

Ryggen grynig", strimmad, ej skrynklig, då djuret är hopdi-aget liksom

taggig. Slemmet är ymnigt och gult. På undre sidan är färgen

oftast mer eller mindre gul. L. 25—30 m. m.

Finnes i skogs- och bergstrakter här och der i södra och mel-

lersta delarne, under nedfallna multnande blad.

Gen. 2. Eiinia^lL Listee.

Kroppen bakåt afsmalnande i en spets, på ryggen och mot

bakre ändan skarpt kölad, utan slemkörtel. Skölden concentriskt

strimmad. Andhålet är beläget bakom midten af skölden. Genital-

öppningen är nära under den högra trefvaren. Skalet rudimentärt, be-

stående i en platt, vanligen oval kalkskifva, som ligger under skölden.
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Liksom föregående slägte tillhör detta de kalla och tempererade

delarne af jorden, der det eger något öfvei' 20 arter. I de tropi-

ska länderna synes dess plats intagas af slägtena Onchidium och

Veronicella.

1. Liniax maximus Lin.

Kroppen nätåärigt fårad, gråsvart eller hnmaliig; rggg med
Mg skrynliig löl; man fel med näsfan cirl-elformiga sfrimmor, lak-

fill bildande en vinkel.

Limax maximus Lin. Faun. Su. p. 507. — L. cinereus Miill. V.

H. p. 5. - Nilss. H. M. p. 6. — Nord. & Nyl. F. M. p. 4.

1) Cinereus. Askgrå eller brungrå, med hvitaktig, trubbig

ryggköl ; mantelen svartfläckig ; foten j)å undre sidan hvit.

Var. a) Mantelen utan fläckar. (L. unicolor Heyn.).

2) Cinereo-niger. Svart eller svartgrå, med hvitaktig, hög,

hvass ryggköl ; mantelen ofläckad ; foten på undre sidan i midteu

hvit eller blekgul. (L. cin.-nig. Nilss. p. 7).

3) Bfarginafus. Gråblå, med hvitaktig ryggköl, på hvardera

sidan begränsad af ett svart eller brunt band ; mantelen ljus. med
1—2 mörka linier på sidorna. (L. nig. ^i Nilss. p. 7).

Kroppen nätådrigt fårad, grå, svart eller brunaktig, antmgen

enfärgad eller med dels hela, dels afbrutna längsband. Ryggen

bakom skölden trind. sedan starkt kölad; kölen fårad, bakåt upp-

höjd och skal"}!, hvarigenom kroppens ända blir hvasst trekantig.

Skölden på ytan med fina, i krets löpande strimmor, vanligen af

kroppens grundfärg eller ljusare. Den under skölden befintliga kalk-

skifvan är tunn, genomskinlig och äggformig. Trefvarne äro länga

och ljusare till färgen än kroppen. - Längd 10—18 centimeter.

Förekommer allmänt i skogstrakter.

2. Limax agrcstis Lin.

Kroppen regelbundet fårad, hvit-, grå- eller röd-aJdig; rygg

med låg, ej slrynldig köl; mantel med conecntriska strimmor, bak-

till afrundad.

L. agr. Lin. F. S. p. 508. — Nilss. H. M. p. 8.

Var. a) Enfärgad, hvit eller gråaktig. — Var. b) Brokig af

livitt och grått, med mörka trefvare. — Var. c) Hvit, rödaktig,

något gråsprängd på ryggen. — Var. d) Grå, med svarta fläckar

och streck. — Var. e) Svartgrå, med trefvarne och en linea på

hvardera sidan om halsen svarta.

Kroppen regeljjundet fårad. Midtpå halsen och öfver hufvudet.

emellan trefvarne, löpa tvenne parallela fåror. Ryggen något plåt-
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tad, mot ändan höjande sig till en mycket kort, föga skarp köl.

Skölden fint strimmad. Kalkskifvau aflångt-oval, hvit, nästan oge-

nomskinlig. Slemmet, som djuret vid beröring afsöndrar, är mjölk-

hvitt. Trefvarne oftast till färgen mörkare än kroppen. Längd

25—35 m. m.

Förekommer allmänt såväl i skogstrakter, som på slättbygder.

3. Limax tenellus Nilss.

Kroppen regelbundet fårad, gidgrön; mantel gnl: trefvare och

en linea på krardcra sidan af haJsen svarta.

L. tenellus Nilss. H, M. p. 10.

Kroppen mycket mjuk, bakåt sammantryckt, spetsig. Ryggen

är gulgrön, något dragande i gi^ått, baktill gul. Halsen har ofvan

på midten en upphöjd linea. Skölden gul, med fina, concenti-iska

strimmor. Slemmet är gult. Trefvarne, jemte hufvud och en linea

på hvardera sidan af halsen svarta. — Längd 25—30 m. m.

Förekommer under förmultnade löf i skogar, i svampar &c.

sällsynt.

Obs. L. tenelhis Mull. V. H. p. 11 är, enl. Mörch anf. st.

p. 10, en unge af Arion äter.

Familjen Limacidce är icke hos oss undersökt med samma noggran-

het, som de flesta öfriga land- och sötvatten-moUuskerna, hvarföre det sä-

kerligen finnes mycket nytt att inom den uppdaga. Då utan tWfvel åt-

minstone södra Sverige eger samma former, som Danmark, vill jag, för

blifvande undersökningars skull, äfvensom för att visa huru dessa former

fördelas efter anatomiska grunder, i korthet efter Mörch (Syn. Moll. Da-

nife) anföra de vigtigaste arter och varieteter, som detta grannrike hyser.

Arion Ferr. *Med en hvit kalkmassa i stället för skal. 1) A. aterh.
** Skalet hinnaktigt, beströdt med kalkgi^yn (Subg. Prolepis Moq. Tand,).

2) A. fuscus MiilL: ofvan rödaktig, med en svart fläck på sköld och rygg

och en svartaktig linea på ömse sidor om skölden ; under hvit ; trefvare

svarta; ryggens slem gult, fotens hvitt; 1. 38 m. m. 2*) A. cinctus Miill.

(Limax fasc. f, I, »; Nilss.): bernstensfärgad, utan fläck; under hvit; rygg

och sköld omgifves upptill af ett grått band; slem gult; 1. 50m.m. Var.

1) gul, ofläckad, ixnder hvit; trefvarne och en linea emellan dem och

skölden svarta (L. flavus Miill.). 2**) A. hortensis Fer. (L. fasc. «, /J, y
S. Nilss.): grå, med ett band på hvarje sida; en otydlig, hvit, upphöjd

linea längs ryggen; slem hvitt; 1. 25 m. m. — Limax Lister. * Sidotäu-

derna tvådelda; äggen elliptiska. 1) L. maximus L. : skölden svartfläc-

kig; foten under hvit; kölen långs ryggen trubbig; mycket mindre än

följande. 2) L. einereo-niger Wolf.: skölden ofläckad; foten under två-

färgad; kölen långs ryggen mycket hög, hvass; 1. 6— 7 t.; svart, grå, gul-

aktig eller hvit. 3) L. flavus L. : skölden med små bleka fläckar; tref-
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varne blåaktiga. (L. variegatus Drp.) Finnes endast i källare. 4) L. te-

nellus N. : mycket mjuk, gulgrön, med gul sköld; slem gult. ** Sidotän-

dej'na enkla; äggen klotrunda. 5) L. agrestis L.: slem mjölkhvitt; 1. l'/j

tum. .5*) L. TIeyäeni Heynem.: kroppens längd 10 m., sköldens 5 m.;

skiljes från följande genom sin ljusa kropp och sitt mjtjlklivita slem.

(Gripsholm vid Mälaren). 6) L. heris Miill.: smärt, starkt glänsande,

svartaktigt brun; foten under lilekbrun, i midten hvitaktig; knappt half-

tumslång, bastig. ***) De mellersta tänderna i spetsen uppsvällda, sido-

tänderna urnupna. 7) L. marginatns Miill. (L. cin. var. /J Nilss.): blå-

aktig; skölden med ett mörkt, hvitkantadt streck på hvarje sida; rygg-

kölen hvit, med ett mörkt band på sidorna.

Fa 111. 2. Helicidae.

Foten endast framtill sammanväxt med kroppen, som är spiral

-

vriden och innesluten inom ett skal. Andhålet ujider mantelens kant.

Gen. 3. ^^itriiia Draparnaitd.

Djurff stort ocli långsträckt, med framtill öfver halsen för-

längd, ojemn, skcUdlik mantel, hvilken vid h(')gra sidan utskickar

upp mot skalet ett tunglikt, ljust färgadt bihang, som ständigt är i

en vågformig rörelse. Trefvarne 4, de två nedra mycket korta. —
Slicdet tunt och mycket bräckligt, genomskinligt, starkt glänsande,

glasaktigt, utan nafvel. Vändningar få och hastigt tilltagande, med

en föga framstående tillplaitad spira. Mynningen stor. Spindelkan-

ten bågformigt böjd.

Glassnäckorna uppehålla sig under nedfallna blad och bland

mossa, äro lifliga. ständigt rörliga djur. icke (imtäliga för kölden,

ty de Ijefinna sig i full verksamhet äfven under icke alltför sti-änga

vintrar, men känsliga för torka. — Namnet kommer af ?v7r?/w/ (glas).

Skalet hos Vitrina liknar det hos Helix Subgen. Hyalinia, men har

mycket mindre och mera nedtryckt spira, hastigare tilltagande vindnin-

gar, mycket större mynning och saknar nafvel. Detta slägte står full-

komligt på gränsen emellan föregående familj och Ilelicida?. Det har den

stora sköldlika mantelen och kroppens form af den föiTa, men af den

sednare det yttre skalet, som dock vanligen är alltför litet att omsluta

djuret, utan ofta är mer eller mindre omgifvet af mantelens kanter. Släg-

tet har äfven erhållit flera namn, som antyda dess intermediära natur,

såsom lAmacina Hartm., Helicolimax Fcruss., SemiUmax Fer. o. s. v.

1. Vitriua pclliicida Mijll.

Shal ncdtrycht Jclotmndt: mynning runändt månformig, lika

bred som hög; vindningar 3—5Va- Br. 4—6 m. m.; höjd 2^1^—
5 Va "'• *^'-
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V. pell. Miill. V. H. p. 15. - Nilss. H. M. p. 11. — Rossm. Ic.

I, p. 74. — N. & Nyl. F. M. p. 8. — Mörch S. M. Dan. p. 12.

SÅxdet något plattadt, starkt glänsande, mycket tunt, alldeles

genoinskiuligt, ytterst fint tvärstriiumadt, hvitt eller ljust hafsgrönt.

Vindningarne 3—3 '/j, hastigt tilltagande, bildande en liten, föga fram-

.stående spira. Sömmen på tvären skrynkligt strimmig, stundom röd-

aktig. Mynningen mycket stor, sned, nästan rund, utom vid basen,

der den genom en liten del af näst sista vindningen blifvit månfor-

migt urringad. Munsömmen enkel, hvass, vid öfra kanten utdra-

gen, vid spindelkanten inskuren. — Djuret rödaktigt grått, med

mörkare mantel, hufvud och trefvare.

Förekommer under mossa och fuktiga löf i skogar och träd-

gårdar från sydligaste Skåne till halföns nordligaste delar. Ju fuk-

tigare lokalen är, ju mera synes skalet antaga grön ftirg.

I Tyskland finnas af detta slägte ännu tvenne arter, bvilka möjligen

äfveh kunna upptäckas bos oss, bvarföre jag bär vill anföra deras känne-

tecken. 1. V. diaphana Dräp.: skal nedtryckt, mynning stor, utdragen,

dubbelt så bred, som hög; vindningar 2. Br. 5—6, böjd 2'/2--3 m. m,

2. V. elongata Dräp.: skal plattadt; mynning mycket utdragen, 3—4 gån-

ger så bred, som hög; spiran pimktforraig. Br. 4—5, höjd 2—2'l^m.m.

Gen. 4. fSuccinea Draparnaud.

Djtiref tjockt. Trefvarue 4, de två nedre mycket korta, kägel-

lika, trubbiga, de öfre från basen till midten tilltjocknande. i spet-

sen klotfonniga, med ögon. — Sl-aJcf aflångt äggformigt, tunt, ge-

nomskinligt, vanligen vaxgult, utan spår till nafvel, med få vind-

ningar, af bvilka den siste är mycket stor och uppblåst, nästan ut-

görande hela snäckan. Mynningen stor, oval, upptill vanligen spet-

sig. Munsömmen enkel, hvass.

Bernstenssnäckorna älska vanligen mycket fuktiga ställen, bvar-

före de förekomma dels vid vatten, dels på växter i vatten. Af de

arter, som finnas hos oss, uppehåller sig S. Pfeifferi på de våtaste

ställen, ofta i sjelfva vattenbrynet, S. pnfris mera aflägset från vat-

ten och S. ohlonga vanligen på fullkomligt torra ställen. — Nam-

net kommer af siicclmim (bernsten).

Det enda slägte, med bvilket Sticcinea möjligen kan förvexlas i an-

seende till skalets form, är Limntca, men de skiljas lätt derigenom, att

Succ. saknar bvarje spår af det columellarveck, som finnes bos Limneea.

1. Succiiiea putris Lin.

Shal ovalt, med kort spira; vindn. 3—5^2? /ö.<7« konvexa;
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söm grund; mynninci förja sned, oval, iipptiU vinMad; spindel svaffi

höjd. L. 15—16 m. m. Mynn. 8—11 m. m. lång.

Helix putris Lin. F. Su. p. 531. — H. succinea Miill. V. H. p.

97. - Succ. ampliibia Dräp. , Nilss. H. M. p. 41 ; Rossm. 1. p. 91,

"f. 45." — S. putr. N. & Nyl. F. M. p. 9, fig. 2. — Friele N. M. p.

- Mörch S. M. Dan. p. 32.

Var. b) Rödaktig, stor. (L. 19—21 m. m.. In-edd 11— 12 m. m.)

Skalet ovalt, tunt, genomskinligt, glänsande, på tv<äi'en oz'egel-

bundet fiustrimmadt, till färgen oftast vaxgult eller bernstensfärgadt.

men äfven Ijusgult eller rödaktigt. Viudningarne 3—3^/2, svagt kon-

vexa, den sista mycket stor, de öfriga bildande en kort, trubbad

spira. Sömmen grund. Mynningen regelmässigt oval, obetydligt sned,

upptagande ^/g af hela skalets längd. — Djuret gulaktigt, med två

svarta streck från de öfra trefvarne öfver lyggen ; den h;lstskofor-

miga käken är tredandad, den mellersta tanden ganska stor.

Förekommer allmänt pä fuktiga ställen. — Var. b), den min-

dre formen, bar jag tagit vid Ronneby i Blekinge och. den större,

vid Siggesjö i Skåne.

I Syn. Moll. Dan. p. 32 upptager Mörch tre former af S. putris L.,

hvilka han karakteriserar sålunda : 1) Succinea triatifracta (D. Costa) : t.

late ovalis, la3vis, cinereo-fulva ; spira brevis obtusa; sutura profunda;

long. aperturffi 11 m., lat. 6 m. 2) S yraciJis Ålder: t. membranacea,

pallide flava, subcylindrica ; spira obtusa; anfractibus convexis; long. 15 m.,

lat. 6'/2 m. 3) S. albida Hartm.? t. virescenti-flava, anfr. 3, convexis,

sutura impressa, apice acutiusculo rubescente; apertura bre\'is; foi'ma S.

arinarije, sed long. 12, lat. 7 m.; long. apert. 7 m., lat. 5 mm.

2. Succinea Pfeitteri Rossm.

Skal (yiKdt aflcmgt, med kort spira; vindningar 3, Jcnappf Å'on-

vexa; söm grund; mynning myclrt sned, utdraget äggformig ; spin-

del svagt böjd. L. omkr. 12 m. m. Mynn. 9 m. ni. lång.

S. Pfeiff. Rossm. Ic. I. p. 92, s. 46. ~ S. amph. /S Nilss. H. M.

p 41. - S. Pfeiff. N. & Nyl. F. M. p. 10, f. 3. - Mörch S. M. Dan.

p. 33.

SJcalet ovalt, aflångt., temligen fast, genomskinligt, glänsande,

på tvären starkare strimmadt än hos föregående, brungult. Vind-

ningarne 3, mindre uppblåsta, de båda första bildande en kort spira.

Sömmen grund. Mynningen aflångt oval, mycket sned, upptagande

^/^ af hela skalets längd. — Djuret blåsvart eller mörkgrönbrunt,

under och på sidorna gulgrått, tjockt och mycket slemmigt ; den

hästskofomiiga käken har blott en liten tand i inidten, utan några

sidotäuder.
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Förekommer på våta ställen, mer sällsynt än föregående. Den

vistas i sjelfva vattenbrynet eller på stränderna af större floder och

sjöar, alltid på platser, som tidtals äro öfversvämmade, då S. putr.

träfias längre bort från sådana ställen.

S. Ffeifferi är, ehuru omtvistad, utan tvifvel en god art, karakteri-

serad både genom den konstant entandade käken hos djuret och genom

sitt långsträckta, smala, mycket sneda skal. Ofta är detta på inre sidan

starkt perlmoglänsande, hvarpå dock Rossmässler lägger för stor vigt, ty,

utom det att denna glans ofta saknas, finnes den hos S. putris var. 1))

och är ej sällsynt hos Lirana?a-arter, isynnerhet L. ovata.

3. Siicciuea obloiiga Dräp.

SMl äggmndt aftångt, med tornliM utdrageti, spetsig spira,

vindningar 3^1 2, konve.ra; sömmen djup: mynning rtindad; spin-

del svagt höjd. L. 5—9 m. m. Mijnn. 3—d^j.^ mm.

Rossm. Ic. 1. p. 92, f. 47. - Högberg Vet.-Ak. Handl. 18il p.

200. — Mörch S. M. Dan. p. 34.

Slalet äggrundt aflångt, svagt glänsande, temligen fast, med

bågböjda fina tvärstrimmor, blekt gulaktigt, med någon dragning i

grönt eller gulbrunt. Yindningarne 3 ^/j , starkt konvexa, den sista

bukigt uppblåst, de öfriga bildande en utdragen spetsig spira. Söm-

men mycket djup. Myniiingen rundadt oval, sned, upptill knappt

vinklad, hälften så lång som hela skalet. Djuret (enl. Pfeiffer)

Ijusgrått, med hufvud och hals blågrå ; käken entandad.

Förekommer på stenar, växter och trästycken vid bäckar, ka-

naler och dammar. Den gulgröna formen upptäcktes vid kanalen i

stoi-a Humlegården i Stockholm af D. S. Högberg och den gulbruna

är tagen af Prof. Lilljeb. m. fl. vid Nähr på Gotland. Många ex. af

den förra äro godhetsfullt meddelade från Westmanland, Björnön,

af Lektor Johanson.

1. Herr A. Malm upptager i Göteb. K. Vet. och Vitth. Samh. Handl.

h. n. p. 113 Succinea arenaria Bouchard, af honom tagen 1847 i Stora

Råby vid Lund. Då jag af denna snäcka icke haft tillfälle se något svenskt

exemplar, kan jag endast lemna en öfversättning af den diagnos Hr Malm

efter Pfeiffer anför. "Skal äggrundt spetsigt, niörkt brungult, strimmigt,

genomskinligt, något glänsande; spira konisk, något spetsad; söm djup;

vindn. 3'/2, konvexa, den sista ^/^ af skalets längd ; spindel bågböjd; myn-

ning föga sned, oval, vid basen rundad; munsöm hvass. L. Q''l-s, bredd

4'/2 m. m. Mynn. 4 m. m. lång, på midten 3 m. m. bred."

2. "För att med någorlunda säkerhet kunna uttrycka mynningens

snedhet (hos de olika aiierna) har jag sökt bestämma storleken af den

vinkel, som uppkommer om följande trenne punkter sammanbindas: l:o

3
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spirans topp, 2:o det ställe på vindelpelaren, uti hvilket snäckans längd-

axel skär samma pelare, samt 3:o den ifrån denna punkt mest aflägsna

punkten på munkanten. Hos S. Ffeifferi är denna vinkel större än lios

någon af de öfriga och håller vid pass 151"; hos S. pntris 144"; hos S.

ohlonga 140', samt hos S. arenaria 135"." Malm anf. st. h. III p. 133.

Gen. 5. Ileltx LixxÉ.

Djuret långsträckt; mantelen ej utdragen, utan bihang ; nacken

bar ; trefvarne. 4, cylindriska eller något klubblika. de öfra längst,

med ögonen i spetsen. — SJcalet plattadt. klotformigt eller koniskt;

mynningen lialfmånformig, oval eller rundad, oftast bredare än hög

;

muusömmeu vanligen enkel , mindre ofta tandad, sällan sammanlö-

pande.

Hitliöi'ande arter vistas helst på med löfträd bevuxna, fuktiga

och skuggrika ställen, der några uppehålla sig på jorden, under

nedfallna, multnande löf. under stenar eller i gamla trädstammar;

andra söka de mörkaste platserna i täta busksnår. hvai"emot de större

arterna merendels krypa uppför de större trädens stammar och gre-

nar. Endast få förekomma på torra, ljusa, öppna ställen. I Sverige

äro 20 arter funna af detta slägte, i Norge 16, i Danmark 32, i

Finland 15 (16), i England 36 (38) och i Frankrike 77 arter.

1. Slägtnamnet Helix omfattade hos Linné icke blott Helix Auct.

Rec. utan derjemte flera andra både land- och sötvatten-snäckor t. ex.

Carychium, Planorbis, Limntea. Miillcr frånskilde vattensnäckorna, men

behöll namnet Helix för de flesta landmolluskerna, så att det äfven om-

fattade Succinea, Bulimus, Clausilia, Pupa, Zua m. fl., detta emedan han

nästan uteslutande gjorde afsecnde på djurens skapnad. Draparnand

bestämde gränserna för slägtet så, som vi här upptagit det. Femton år

efter Dräp. upptog D'Audeharä de Ferrusac namnet Helix i samma om-

fång, som Muller, och fördelade det i XIV subgenera, af hvilka sex inne-

fattade slägtet Helix Dräp. Emellertid hade Lamarck från Helix Dräp.

såsom eget slägte, under namn al Carocolla, skilt alla med H. carocolla

beslägtade arter, d. v. s. dem, som på niidtcn af sista viudningen äro

försedda med en skarp köl. Alla nyare Engelska författare frånskilja un-

der slägtnamnet Zonites en del ai-ter, ehuru de fcir öfrigt bibehålla släg-

tet oförändradt, men de äro icke öfverens om omfånget hos det nya

slägtet. Gray (1840) upptager de arter, som hafva tunt, plattadt, oftast

glänsande skal, med enkel, hvass munsöm, alltså de arter, som här nedan

tillhöra afd. A. a. samt B. a. Så begränsadt, säger han, utgör det en

form emellan Helicida; och de exotiska slägtena Stenapus och Nanina af

fam. Arionida?. Mig synes det mera riktigt säga, att slägtet Zonites tiray

genom Vitrininse sluter sig till Limacidse på samma sätt som Stenopus

och Nanina (Stenopida^') till Ariouidip. Jrffrrys (1862) ui)ptager under
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si. Zonites de arter, som i detta ax-bete böra under afd. A. a ocb b, med
uteslutande af dem som tillhöra B a, hvaremot Loveli Meeve (1863) till

detta slägte endast räknar dem jag anför under afd. A. a. — Herr O.

Mörch, som helt nyligen afslutat sin innehållsrika och värdefulla förteck-

ning på Danmarks Land- och Sötvatten-Mollusker, fördelar de der upp-

tagna arterna af Helix Dräp. under sex olila familjer, nemligen fam.

Zonitidce (med slägtena Hyalinia och Zonitoides), fam. AtccnicB (med si.

Discus och Vallonia), fam. Leucozoncc (med si. Hygromia), fam. XerophiJce

(med si. Jacosta och Eulota), fam. Ariantidce (med si. Arianta) samt fam.

Pentatcenia; (med si. Helicogena). Oaktadt dessa föregångare, har jag

bibehållit slägtet Helix Dräp. oförändradt, men sökt fördela dess hos oss

förekommande arter i så naturliga grupper, som det varit möjligt, då de

på samma gäng genom yttre, ifrån skalet hemtade, karakterer skulle för

nybörjaren göras lätta att skilja.

2. I sammanhang med föregående korta öfversigt af grunddragen af

slägtets historia, torde en blick på de mera framstående formernas geo-

grafiska utbredning inom Europa ej sakna intresse. Subgen. Hyalinia

representeras äfven i de södra och mellersta länderna af vår verldsdel,

men synes företrädesvis uppträda i de vestliga. England, Danmark och

Sverige hafva lika många och samma arter, men endast hälften af dem
äro funna i Finland. - Af subgen. Discus är H. pygmcea mycket ut-

bredd. Den har i södra Europa och i England en närstående art, H.

rupestris, hvilken jag har skäl förmoda förekomma hos oss. H. rotun-

data är en sydlig, H. ruderata en nordlig form. Den förra finnes i

Tyskland, Frankrike, England, Danmark och södra Sverige; den sednare

i Nassaus bergstrakter, på Erzgebirge, i Steiermark och i alpskogarne i

Schweitz samt i Norge, mellersta och norra Sverige och Finland, upp till

Ishafskusten. I England förekommer H. rud. fossil i öfra tertiärforma-

tionen jemte H. incarnata och H. fruticum, men ingen af dessa tre fiimes

nu der lefvande. Söder om Alperna är H. rot. ersatt af H. solaria

Menke. Dessa tre äro så nära anförvandter, att både den sydliga och

den nordliga ofta äro ansedda vara former af den mellaneuropeiska H.

rotundata, hvarjemte det förtjenar anmärkas att den sydligaste är minst,

den nordligaste störst. Nästan samma förhållande är det emellan de tre

öfriga sins emellan nära beslägtade arterna af detta subgenus, H. actileata,

IJ. lamellata och H. harpa. Den första är funnen i Tyskland, Frank-

rike, England, Danmark, Norge och södra Sverige; den andra i norra

England, norra Tyskland, Danmai'k och södra Sverige ; den sista i Lappland,

Norge, Finland samt Nord-Amerika. — Subgen. Hygromia har i Europa

sitt centrum kring Karpatherna och Alperna, der det eger en mängd ar-

ter. Af dessa förekommer större delen i östra Frankrike, 11 12 arter

i England (hvarest dock saknas H. strigella, incarnata och fruticum),

7 arter i Danmark, 6 i Sverige, 3 i Norge och 2 i Finland. H. hispida

är den enda, som tränger fram till högsta norden, icke hos oss, der den

finnes föga öfver mellersta delen af riket, ej i Finland, der Sääksmähi

är nordligaste punkten, utan i Ryssland, hvarest Middendorff funnit den
3*
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högt upp i Siberien. - De nedtryckta, med en skarp köl försedda Helix-

arterna (subgen. CarocoUa) äro ibland den transalpinska molluskfaunans

utmärktaste tillhörigheter. Endast några få gå norr om Pyrenéerna och

Alperna till Frankrike och till intet land nordligare komma flera än

H. lapicida. — Subg. Teba bildar en artrik grupp, hvars centrum är

Alperna, hvarifrån de flesta hithörande arter sprida sig långs Medelhafvet

och uppåt Adriatiska hafvets kuster. De förekomma alltså hufvudsakligeu

i södra och vestra Europa. I Frankrike finnas 12 arter, i England 4

(H. pisana, virgata, striata och ericetorum), i Danmark 3 (H. conspur-

cata, candidula och ericetorum), i Norge och norra Tyskland 1 art (H.

ericetorum) samt i Sverige likaledes 1 art (H. costulata). — De till subg.

Pomutia h(")rande ai'terna äro de största inom slägtet och tillhöra, på ett

undantag när, endast sydligaste delen af Europa, men äfven der före-

komma de icke tillsamman, utan ersätta hvarandra i de olika länderna.

H. naticoides Dr. finnes i södra Frankrike, södra Italien och på Sicilien,

H. melanostomu Dr. i södra Frankrike (och Egypten), fl", ligata Miill. i

Istrien, Kroatien och Dalmatien, H. lucorum i Italien, endast H.pomatia

förekommer fritt i England och norra Tyskland, och införd i södra och

mellersta Sverige.

A) SJcaJef vanligen starM glänsande, utan hand, slätt eller fint

tvärstrimmaät; nmnsörmnen enltel, hvass, raJc.

a) Skalet plattadt. med nofrel. (Subgeu. HyaMnia Ag.)

1. Ilelix fdlaria Mull.

Skal nästan platt, starkt glänsande, ojcmnt strinwrigt, på öfra

sidan gtflgrönt, på undre Iwitt eller hvitgrönt; mynning äggrundt

månformig; nafvel öptpen; vindningar 6, småningom tilltagande,

plattade. Br. 12—IS m. m., höjd 4^j^—5^/2 m. m.

H. cell. Miill. V. H. p. 28. Nilss. p. p. pag. 52. - Rossm. Ic.

I p. 70 f. 22; VIII p. 36 f. 527. N. & Nyl. F. M. p. 26, f. 18.

Zonites cellarius Gray, Jeffr. — Hyalinia cell. Mörch S. M. Dan.

p. 12.

Skalet på båda sidor plattadt, glänsande, svagt geuomskiuaude,

tunt, men teniligea fast, otydligt och oregell)undet tvärstrinimadt,

ofvan gulgrönt eller blekgulbruut, under ljusgrönt, stundom nästan

hvitt, men alltid med grön anstrykning ; S})iran platt. Vindningarne

5—6, nästan platta, den sista någorlunda hastigt tilltagande i bredd,

icke vidgad mot mynningen. Nafvoln (ippen, djup. Mynningen oval.

snedt månformig. Muns()mmen enkel, hvass; ytti'e kanten svagt

bågformig, kort, spindclkantc]! mera än en half gång längre, vid

nafveln obetydligt utåt böjd, sedan nästan rak eller på midten nå-

got uppstigande. Den yngre snilckan är oftast ljusare än den ut-

bildade, stundom nästan livit och då mera genomskinlig. Djuret
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är än ljust blågrått, med trefvarne och en linea på hvai'dera sidan

af" nacken mörkare, än gulblått, med ljusare sidor och hvit underdel.

Förekommer i källare, under mossa o. dyl. vid foten af mui*ar,

på steniga ställen o. s. v. här och der i södra och mellersta Sverige,

vanligen ymnigt på samma lokal,

2. Helix uitidula Dkap.

Skal huUrigt pJaUadt, svagt glänsande, nästan slätt och oge-

PomskinUgt, på ofra sidan rödbrunt, under ljusare; mynning run-

dadt månformig; nafvel vid; vindningar 4—é^j^, hastigt tillta-

gande, den sista bred. — Bredd 8— 9, höjd 4^1^ »»• ni-

H. nit. Rossm. Ic. 1. p. 72? - Malm G. H. 11 p. 11.5. — H.

cell. p. p. Nilss. H. M. pag. 52, — Zonites nitidulus Grray, Jeftr. —
Hyalinia nit. Mörch S. M. Dan. p. 13.

Var. nitens: skal plattare, af ljusare färg, med matt yta; sista

vindn. betydligt vidgad mot mynningen och nedtryckt ; mynningen

nästan äggrund.

Slalct på båda sidor något konvext, svagt glänsande, föga ge-

nomskinligt, tunt, bräckligt, nästan slätt, på öfra sidan rödbrunt,

på undra sidan, isynnerhet omkring nafvelen, ljusare, hvitaktigt

;

spiran konvex ; vindningarne 4— -l^/j , svagt hvälfda, intryckta vid

sömmen, den sista stundom mot mynningen vidgad och nedtryckt.

Nafvelen vid och djup. Mynningen sned, rundadt eller något aflångt

månformig. Munsömmen enkel, hvass, yttre kanten utdragen långt

framom spindelkauten, som är obetydligt längre ocli vid nafvelen

uppstigande bågformig. — Djuret är ljust skifferlalått, med ryggen

och fotspetsen möikare.

Förekommer under stenar, nediällna löf, vid trädrötter &c. på

fuktiga, skuggiga ställen, särdeles i bergstrakter. Jag har tagit den

1 Skåne vid Belteberga, under bokarne på sluttningen vid källan,

samt i Blek. vid Ronneby, straxt öster om Skärsjön. Hr Malm

(anf. st.) uppgifver den från Akesholm och Ignaberga i Skåne samt

Gunnebo och Utterbäck vid Göteborg. Prof. Lilljeb. har (enl. benä-

get meddelande) funnit denna art vid Vcstra Wram i Skåne samt

vid Upsala, Konserv. Roth (enl. ex.) vid Herrevadskloster och Lind-

holmen i Skåne, Stud. J. A. Wallin (enl. ex.) vid Ringsjön i Skåne

samt Lektor Hartman (enl. Ner. Moll.) vid Skåleklint i Nerike.

Hui'uvida alla de lokaler, som Intend. Malm anför, tillhöra denna

art eller ej, kan jag af brist på ex. ej afgöra; men då han uppgifver, att

snäckan kan skiljas från alla sina hittills hos oss funna samslägtingar der-

igenom, att djuret, då det är lefvande (och blir oroadt), har en obehaglig
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hvitlöksstank, ej olik snokens, så är tydligt att han med H. nitidula sam-

manblandat följande art, hvilken denna egenskap tillkommer ocli icke H.

nitidula. Dessa snäckor skiljas för öfrigt derigenom att skalet hos H.

all. är mindre och har en stark glans samt djuret vida mörkare fårg.

Från H. cell. skiljer sig H. nit. genom en vindning mindre, högre spira,

mycket större och djupare nafvel.

3. II el IX all iaria Miller.

SJxcd plaftddt, sfdvlf f/Iänsanclc, näsfan slätf, genontsMnligt.

rödgn/f, onilring nafrvlcn hvitaMigt, dier Jiclf och MUet glasgröni

;

mynning äggrnndt mmfforni/g: nafvel öjijjen; rindn. 5—B^j^, plat-

tade. Bredd 6—7, höjd 3 m. m.

Zonites alliarius Gray ed. Turt. p. 168, fig. 39. — H. glabra

Stud., Rossm. Ic. VII p. 36, fig. 528 (forma major). Hyalinia alli-

aria Mörch S. M. Dan. p. 13.

1) Skalet rödgult. 2) Skalet giasgrönt.

SJccdct på öfre sidau temligen hvälfdt, på undre nästan platt,

starkt glänsande, genomskinligt, rödgult, omkring nafvelen ljusare,

eller helt och hållet giasgrönt; spiran konvex. Viudninganie 5—S'/^,

temligen långsamt tilltagande i bredd. Nafveln träng, men djup.

Mynningen obetydligt sned, äggrundt månformig. Munsömmen en-

kel, hvass. — Djuret har svart kropp och svarta trefvare, med fo-

ten bakåt spetsigt afsmalnande, hoptryckt, hvitgrå, i spetsen svart.

Förekommer under stenar och nedfallna löf. Den rödgula for-

men har jag tagit vid Uonneby i Blek. och den glasgröna i Para-

dislyckan i Lund.

1. Från de öfifiga arterna inom denna grupp skiljer sig den närva-

rande genast genom den starka lukt af hvitlök, som djuret sprider om-

kring sig. Äfven genom skalets form och färg utan svårighet skild från

yngre exemplar af de båda föregående, de enda, med hvilka denna skulle

kunna förvexlas.

2. Namnet alliaria är både det älsta, såsom gifvet af Miller 1822,

och det bäst passande, hvarföre det är att föredraga framför H. giabra

ötud. (1822), H. nitens Sheppard (1825) och H. foetida Stark (1828). Den

snäcka Rossm. på anf. st. beski-ifver och ger figurer af, är ganska säkert

densamma, som finnes hos oss, eburu den förra är nästan dubbelt större.

Rossm. tillägger dock: selten findet man Exemplare von der Grösse des

abgebildeten.

4. Ilellx iiltida Mull.

Siad lullrigt, glänsande, tätt och regelbandet tvärstrimmadt,

nästan ogcnoinsJi/nligf, Irtstanjebrunt; mgnning rnndadt månformig;

nafvel öppen; rindningar 5, Iwnrexa, trinda, långsamt tilltagande.

Bredd 6, höjd 3 m. m.
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H. nit. Miill. V. H. U p. 32. - Nilss. H. M. p. 34. — N. & Nyl.

F. M. p. 28, fig. 20. — H. lucida (Dr.) Rossm. 1. p. 72, fig. 25. -
* Zonites lucidus Gray. - Z. lucidus Jeffr. — Zonitoides nitidus Mörcli

S. M. Dan. p. 14.

Sludet tilltryckt klotformigt
,
glänsande, finstrimmadt, föga ge-

nomskinligt, vackert kastanjebrunt, på båda sidor lika färgadt, myc-

ket mera konvext på den öfre sidan ; spiran kouvex. Yiudningarne

5, långsamt tillväxande, den sista trind, icke märkbart vidgad mot

mynningen. Sömmen djup, rännformig. Nafvelen öppen. Mynnin-

gen rundadt månformig, föga sned. Muusömmen enkel, hvass. —
Djuret kolsvart, hvarföre skalet, sålänge djuret lefver deri, synes

glänsande svart.

Förekommer under stenar, trästycken o. dyl. alltid nära, ofta

i vatten, temligen allmänt i södra och mellersta delarne af riket.

Unga snäckor af denna art kunna möjligen misstagas för följande,

men de skiljas lätt genom djurets och skalets vida mörkare färg och ge-

nom mynningen, ty spindelkanten är, liksom hos unga ex. i allmänhet

inom detta slägte, vid nafvelen starkt nedböjd och sedan nästan rätvink-

ligt uppstigande.

5. Helix haniDiouis Ström.

STiol platfadt, glänsande, tätt och vaekert tvärstrimmadt, ge-

nonisJänUgt, Ijusbrunt; mynning äggrundt månformig; nufvel tem-

ligen trång) men djii/p; vindningar 4, hastigt tilltagande. Bredd

H. nitidosa (Fer.) Rossm. Ic. I p. 71 fig. 23. — Zonites radia-

tulus Gray, Reeve. - Helix pura Malm G. H. II p. 116. — Nord. &
NyL F. M. p. 27 fig. 19. C. Hartm. N. M. p. 4. - Hyahnia ham-

monis Mörch S. M. Dan. p. 13.

1) Skalet Ijusbrunt. 2) Skalet färglöst, glaslikt, eller grönak-

tigt (H. pura /i hyalina Malm).

Skalet plattadt, glänsande, på öfre sidan fint och regelbundet

tvärstrimmadt, strimmorna vid sömmen djupa, enfärgadt gulbrunt,

lika konvext på båda sidor; spiran nästan platt. Vindningarne 4,

hastigt tilltagande, temligen nedtryckta, den sista mot mynningen

vidgad och nedtrj^ckt. Sömmen grund. Mynningen i förhållande

till skalets bredd stor, äggiamdt månformig. Nafvelen temligen ti-ång,

men djup. Munsömmen enkel, hvass. — Djuret mörkt gråblått, med

hufvud och trefvare nästan svartblå ; foten skiljes från den öfriga

kroppen af en ljus, nästan ofärgad rand. Då djuret befinner sig i

skalet, är detta vackert kastanjebrunt, såsom föregående arts tomma skal.
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Penna art är öfver hela Skandinavien, äfven i dess nordligaste

delai", en bland de allmcännaste snäckor och träffas både i löf- och

barrskog, bland mossa och blad.

(H. Ilelix viridiila Menke.

SJcal något 2i^(MucJt, gJänsanäc, tätt och djupt tvärstrimmadt,

genomsldnJigt, grönaldigt; mynning rundad; nafvél vid; vindningar

4^2

—

5, lonvcxa, trinda, långsamt tiUtagande. Br. 4^/j

—

5V2j

h. 2^i2 ni. ni.

H. viridula v. Wallenb. Moll. Lapp. Luleus. med fig. — Zonites

excavatus var. vitrina Jeffr. Brit. Conch. p. 166.

Skalet något plattadt, på öfre sidan mera konvext än på den

undre, glänsande, tätt och djupt tvärstrimmadt, glasklart, grönaktigt;

spiran konvex. Vinduingarne 4^/2—5, långsamt tilltagande, kon-

vexa, den sista trind, icke plattad eller mot mynningen nedtryckt

eller vidgad. Sömmen något djup. Mynningen i förhållande till

skalets storlek liten, rundad. Nafvelu vid och djup. Munsömmen

enkel, hvass. — Djiirct gråblått, temiigen ljust. Då djuret l)efin-

ner sig i skalet, har äfven detta en gråblå färg.

Förekommer under multnande löf. Funnen i Luleå Lappmark

(Wallenberg), Nerike (mångenstädes i Örebro-trakten: Hartm. Ner.

Moll. p. 4) och i Skåne vid Belteberga,

7. Ileliv pura Ålder.

Skal plattadt, tätt och regelbundet, men ytterst fint strimmadf,

grålrvitt; nujnning äggrundt niånformig; nafvcl vid; vindningar 4,

hastigt tilltagande, den sista ncdtrydd. Bredd 3—4, höjd 2 m.m.

Zonites purus Gray, Reeve. - Hyalinia pm'a Mörch S.M. Dan. p. 13.

Skalet plattadt, något glänsande, regelbundet, men mycket fint

strimmadt, gråhvitt, föga genomskinande ; spiran konvex, ofta tem-

iigen hög. Vindningar 4, hastigt tilltagande, den sista vid mynnin-

gen nedtryckt. Sömmen djup. Mynningen sned, mer eller mindre

äggrundt måuformig. Nafvelen vid och djup. Munsömmen enkel

och hvass. — Djuret hvitt, med ett svart streck på hvardera sidan

om nacken. Då djuret befinner sig i skalet, synas de 3 första vind-

uingarne gulröda.

Förekommer ej sällsynt under nedfallna multnande löf i l)()k-

skogen vid Pehrsborg nära Ronneby och vid Bellevue nära Carlshamn.

Att denna art, och icke, såsom hos oss allmänt anses, H. hammonis,

är Ålders H. pura, är tydligt af upptäckarens beskrifning på djuret.- Man

måste ncmligen inom denna grupp, vida mera än hos de flesta snäckor,



41

göra afseende på djurens olika färgteckning, äfvensom skalets färg, då

djuret befinner sig deri, och då det är tomt. Utom i dessa fall skiljer sig

H. pura från H. hammonis genom högre spira, finare strimmor, mycket
vidare nafvel &c. Med följande kan den icke, oaktadt djurets och skalets

lika färg, förvexlas, ty de äro mycket olika i afseende på nafvel, spira,

mynning, vindningar m. m.

8. Helix erystaliiiia Mijll.

Slcal något pluttadt, mydcct fint strhmnadt, glasMart, Jivitt;

mynning lialfmånformig, chihbelt så hrcd, som Mg; nafvelöppning

}ngcl;ct trång; vindningar 4—4 Va? trinda, långsamt tillväxande.

Bredd 3 m. m., höjd 1^/^ m. m.

H. cryst. Mull. V. H. p. 23. Nilss. H. M. p. 35. - Rossm
Ic. VII, VIII p. 37, fig. 531. -- Zonites cryst. Gray. - Hyalinia cryst.

Mörch S. M. Dan. p. 14.

SJml plattadt, starkt glänsande, m3'cket fint, för obeväpnadt öga

omärkligt, strimmadt, genomskinligt, giaslikt, färglöst ; spiran kon-

vex. Vindningar 4— 4^/2 , långsamt tilltagande, trinda, den sista

icke nedtryckt. Mynningen knappt märkbart sned, halfmånformig,

ofta dubbelt så bred, som hög. Nafveleu mycket trång. Munsöm-

men enkel, livass, spindelkanten dubbelt så lång, som ytterkanten.

— Djuret rent livitt, utom hals, hufvud och de öfre trefvarne, som

äro ljust blågrå.

Förekommer på fuktiga ställen bland multnande löf, ej sällsynt

i södra och mellersta Sverige.

1 I Iconografien h. VII & VIII p. 36 anför Rossmässler Helix hya-

lina Fer. såsom funnen i Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Eng-
land. Dess kännetecken äro : H. hyalina Fer. skal plattadt, nästan slätt,

glasklart, hvitt; mynning ganska smal, halfmånformig; nafvelöppning in-

gen; vindningar 5—6; spira platt. Br. 5, höjd Vj^ m. m.

2. Ai'terna inom denna särdeles svåra grupp torde kunna fördelas

och åtskiljas sålunda

:

1. Skal olika färgadt, under ljusare, nästan slätt eller oregel-

bundet strimmigt.

H. cellaria: skal starkt glänsande, ofvan gulgrönt; spira platt; vindn.

6, den sista föga bredare; nafvel öppen; djur gråblått.

H. nitidula: skal nästan utan glans, ofvan rödbrunt; spira konvex;

vindn. 4^4'/2) <ien sista mycket bredare; nafvel vid; djur

skifferblått.

H. alliaria: skal starkt glänsande, ofvan rödgult (eller glasgrönt);

spira konvex; vindningar 5— 5'/3, den sista något bredare;

nafvel trång ; djur svart.
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2. Skal lika fargadt, tätt, regelbundet och tydligt tvärstrimmadt.

H. nitida: skal kastanjebrunt; vindningar 5, trinda; nafvel öppen;

djur kolsvart.

H. hanimonis: skal Ijusbrunt; vindningar 4, plattade; nafvel trång;

djur mörkt gråblått.

H. viridula : skal ljusgrönt; vindningar 4 '/j— 5, trinda; nafvel vid;

djur ljust blågrått.

3. Skal ofärgadt, mycket fint strimmadt eller nästan slätt.

H, pura: vindningar 4, hastigt tilltagande; mynning äggrundt mån-

formig; nafvel temligen vid; djur hvitt.

H. crystallina: vindn. 4
'/a) långsamt tillväxande; mynning halfmån-

formig; nafvel trång; djur hvitt.

H. hyalina: vindn. 5— 6, långsamt tillväxande; mynning smalt half-

månformig; nafvel ingen.

b) Skal lionisli, utan nafvel. (Subgen. Petasia Beck.).

9. Heli\ fiilva Dräp.

Sl'al riindadt lågelformigt, glänsande, gulbrunt; vindningar

6, hopträngda; mynning lialfmånformig; nafvel omärldig. Bredd

2 V2—-5, höjd 2 2^1^ rn. m.

H. fulva Dräp. (non Miill.), Nilss. H. M. p. 15. — Rossm. Ic.

VIII p. 38, fig. 535. - N. & Nyl. F. M. p. 12 fig. 4. — Hyalinia

fulva Mörch S. M. Dan. p. 14.

Var. 1) Aldcrl Graj-. Skal mindre, mörkbrunt, nästan slätt,

starkt glänsande.

Slcalet ofta med ganska hög toi-nlik spira, stundom betydligt

plattadt, mer eller mindre rundadt kägelformigt, gulbrunt, ytterst

fint och tätt stiimmadt, glänsande, genomskinligt, undertill plattadt,

med en fördjupning i midten, utan egentlig nafvel, blott, genom

spindelkantens tillbakavikande, en fin springa. Viudningarne van-

ligen 6, konvexa, hopträngda, den sista nedtill otydligt trubbvinklad.

Sömmen temligen djup. Mynningen nedtryckt, månformig, dubbelt

så bred, som hög. Munsömmen skarp, rak uch enkel. — Djuret

Ijusgrått, med mörka trefvare ; foten mycket smal, baktill spetsig,

under livit. Enligt Stein är djuret nästan svart.

Förekommer i lundar, under afiallna löf, i fuktig mossa ni. m.

temligen allmänt ända upp i nordligaste Lappmarken.

B) SArdct icJie glänsande, tttan hand, med regelbundna tvär-strim-

mor, -ribbor, eller -lameller; nmnsmimen oftast enkel, hvass.

(Subgen. Discus Fitz.).

a) Skalet plattadt, tncd mycket vid nafvel.
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10. Hclix pjgniiea Dräp.

SJcal pJatiadt, blrÅbniuf dkr rödaliigt, tätt jinstrinimadt; tiii/n-

ning Jialfmånfotmig; rindnmgar S^j^-— 4. Bredd 1—i Va' ^''V'^^

V2— ^/é »> "^•

H. pygm. Nilss. H. M. p. 32. — Rossm. Ic. VII & VIH p. 37,

fig. 532. — N. & Nyl. F. M. p. 25, fig. 17. — Discus pygmajus Mörch

D. M. Dan. p. 15.

SlaJef plattadt, något hvälfclt på öfra sidan, ljust rödbrunt,

mycket fint tvärstrimmadt, matt eller stundom något sidenglänsande.

Vindningar 8^/2

—

i, mycket, långsamt tilltagande, konvexa, skilda

af en djup söm. Nafvelen mj^cket vid, så att alla vindningarne

synas uti densamma. Mynningen halfmåuformig. Munsömmen en-

kel, livass. — Djuret (enl. Hartm. och Pfeiffer) Ijusgrått, med rygg

och trefvare mörka ; foten kort.

Förekommer på fuktiga ställen isynnerhet under multnande löf.

Sannolikt finnes denna snäcka öfver hela riket såsom funnen i Skåne,

Blek., Östergi., Ner., Westml., Westergl., äfvensom i Luleå Lappm.

och är på flera ställen allmän, men öfverses lätt för sin ringa

storlek.

Möjligen kan hos oss påträffas den isynnerhet på kalkberg i södra

och mellersta Europa samt England ej sällsynta och äfven i Danmark funna

H. rupestris Dr. (Zonites umbilicatus Gray), som har rundadt, kägelfor-

migt, stundom temligen tillplattadt, svartbrunt, fint strimmadt skal, med
djup söm, något vid nafvel, 4 vindningar, nästan cirkelrund mynning och

2 '/j ni. m. långt samt 2 m. m. högt.

11. Helix rotHiulata Mull.

Slxcd plattadt, horngnlt, med röda. fäel-ur, grofstrimmadt ; myn-

ning något rttndadt månformig; vindningar 6—6'V2- Bredd 5—6,

höjd 2 m. m.

H. rot. Mull. V. H. p. 29. - Nilss. H. M. p. 30. — Rossm. Ic.

h. VII, VIII p. 13 fig. 454. — Zonites rot. Gray. — Discus rotun-

datus Mörch S. M. Dan. p. 15.

Sliälet plattadt, på öfra sidan något hvälfdt, horngult, stundom

brunt, med ljust rödbruna fläckar, tätt och regelbundet grofstrim-

madt, på undra sidan något glänsande, finstrimmigt, ofläckadt. Vind-

ningar 6—6^/2, långsamt tillväxande, den sista svagt kölad. Söm-

men temligen djup. Nafveleu mycket vid. Mynningen något run-

dadt månformig, bredare än hög, vid kölen bildande en vinkel.

Munsömmeu enkel, hvass
;
yttei-kanten rak, mycket kortare än den

jemnt bågböjda spindelkanten. — Djuret grått, med hufvud, rygg

och trefvare mörka.
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Finnes under stenar, i murkna stubbar, vid foten af fuktiga

murar etc. i Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Bohuslän, Öster-

ocli Weste)'götland samt på Öland och Gotland, mer eller mindre

allmänt.

12. Ilelix nidcrata Stud.

SJml något ^^^nttadt, brifnguU, Jinrihhadf; mynning rrmdadt

månformig; vindningar 4—5. Bredd 7—7'/2, liöjd 3 m. m.

II. rot. var. yS Nilss. H. M. p. 31. - H. rud. Rossm. Ic VII,

VIII p. 13, fig. 455. — N. & Nyl. F. M. p. 22. - Discus ruderatus

Mörch S. M. Dan. p. 15.

Shcdct på öfre sidan högre hvälfdt än hos de båda föregående,

opakt, brungult, ofläckadt, tiitt och regelbundet, men fint ribbadt.

Vindningar 4—5, konvexa, temligeu hastigt tilltagande, trinda, den

sista utan någon köl. Sömmen temligen djup. Nafvelen vid. Myn-

ningen rundadt månformig eller nästan äggrund, med större höjd

än bredd. Munsömmen enkel, hvass ; båda kanterna bågformigt

böjda mot hvarandra. — Djuret grått, med ljusare fot samt mör-

kare hufvud och trefvare.

Finnes under mossa, stenar och nedfallna blad, i förmultnande

stubbar o. s. v. hufvudsakligen i i-ikets nordliga och mellersta pro-

vinser, hvarest den på flera ställen är mycket allmän. Inom före-

gående arts område blir denna allt sällsyntare ju längre mot söder.

Enligt Malm (Göteb. Haudl. II & III) finnes den på flera ställen i

Christianstadstrakten och vid Göteborg samt vid Fröllinge i Halland.

b) Skalet rundadt 'konisM-äggforniigt, med mychet trång nafrel.

V.\. Ilelix aculeata Mull.

Sli(d mörlf hornfärgndt , besatt med horslMrnnde trärleimeller;

mynning nästan rund; munsöm rundtomlring uthöjd, invändigt

med läjyp. Bredd 2— 3, höjd 2—3^\^ m. m.

H. acul. Mull. V. H. p. 81. — Nilss. H. M. p. 16.^ Rossm. Ic.

VII, VIII p. 38, fig. 536. " Discus aculeatus Mörch S. M. Dan. p. 16.

SJcatct äggrundt kägelformigt, yngre horngult, äldre och stötre

mörkt, nästan svartbrunt eller gråsvart, något genomskinligt, tunt,

med något glesa tvärgående af öfverhuden bildade lameller, hvarje

lamell på midten utdragen till ett långt, rakt eller i spetsen krökt,

lätt afl^allande borst; spiran konisk, belägen på skalets högra sida.

Vindningar 4, konvexa, nästan trinda, den sista lika bred som de

öfriga tillsamman. Sömmen djup. Nafvelen mycket trång, men
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tydlig. Mynningen nästan rund. endast nedtill svagt månformigt

urringad. Munsömmen något utvidgad och tillbakaviken, tunn, hinn-

aktig, mörk, på inre sidan försedd med en tydlig ljus läpp rundt-

omkring; kanterna mycket närmade hvarandra på vindningen. —
Djuret Ijusgrått, med ryggen och de långa trefvarne mörka.

Förekommer under affallna löf, på fuktiga ställen i skogar.

Tagen i Skåne vid Esperöd (Nilsson), vid Akesholm och Ignaberga

(Malm), vid Ringsjön (Stud. Wallin enl. ex.), vid W. Wram och i

Östergl. på Kolmorden (enl. Prof. Lilljeb. i bref) och af mig sjelf

vid Belle Vue nära Carlshamn samt på mångfaldiga ställen kring

Ronneby äfveusom vid Ignabei^ga. Är sannolikt i södra Sverige icke

sällsynt, men är särdeles svår att varseblifva, emedan jord och blad

äro fastade vid skalets borst och djuret dessutom vanligen genast

släpper sitt fäste, då det oroas, hvarföre man bör undersöka de

multnande bladen öfver en utbredd näsduk e. dyl., på hvilken man

efteråt torde finna de flesta exemplaren.

14. Helix laiuellata Jeffr.

Slicd Ijnst horngnlt, med ialriJca tvårlam eller, tdan borst; myn-

ning nedtrycM, lialfmånformig; munsöm enJccl, hvass, rak. Bredd

2^1^, höjd 2 m: m.

H. scarburgensis Turton. — H. scarb. & seminulum Rossm. Ic.

VII, VIII p. 37, fig. 533. - H. lamellata Malm Göteb. H. II p. 114.

— Discus lamellatus Mörch S. M. Dan. p. 16.

Sl;fd rundadt kägelformigt, med hvälfda sidor och rundad, i

skalets midt belägen, spira, horngult, med täta, hinnaktiga tvärla-

meller, nästan ogenomskinligt, vid viss belysning sidenglänsande.

Vinduingar 6^/2, trinda, den sista lika bred, som de två närmast

föregående. Sömmen djup, men smal. Nafvelen mycket trång, men

djup. Mynningen nedtryckt, nVånformig. Munsömmen enkel, hvass,

rak, utom vid nafvelen, der spindelkanten är tillbakaböjd. — Dju-

ret (enligt Gray) Ijusgrått.

Förekommer på fuktiga ställen i skogar, under multnande löf.

Tagen i Skåne vid W. Wram ("i skogen vid ett litet kärr, strax

ofvan den s. k. Prestakällan" enl. bref) af Prof. Lilljeborg samt vid

Båstad af Adj. Thomson. Vid Ronneby straxt norr om "bruket" har

jag 1<SG3 funnit tre exemplar, utan att sedan, oaktadt flitigt efter-

sökande, kunna finna flera.

Alla de fuUbildade svenska exemplar jag examinerat liafva haft 6 '/i

eller kanske nogare räknadt 7 viudniugar. Rossm. uppgifver deras antal

till 5 och Gray till 6.
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15. Helix harpa Say.

SÅ-al gidhruni, med filcsa trärlameller , utan horsi; iiri/nninp

hälft åggrufid dier nnuJad; m^insöm enlcl, hrass, ral: Bredd

2 ^/j, höjd 4 III. m.

ir. harpa Say American Conchology, oi* Descriptions of the Shells

of North America. New Harmony, 1830—1832. —
- Nyländer Bidr.

till Finl. Naturk. h. III p. 131.

Skaht utdraget äggformigt, grönaktigt hornfiirgadt eller gul-

brunt, tämligen tunt och genomskinligt, utan glans, på tvären otyd-

ligt finstrimmigt ocli försedt med framstående tvärlameller ; spiran

konisk, mot spetsen något trubbig. Vindningarne 4—5, konvexa,

trinda. den sista af samma bredd, som de båda näst föregående till-

samman. Stiminen djup. Nafvelen trång, men djup. Mynningen

hälft äggrund eller rundad, med en liten månformig urringning vid

basen. Munsömmen enkel, hvass, rak, endast vid nafvelen något

utåtböjd. — Djuret (enl. Nyl.) Ijusgrått, med ryggen och de långa

trefvarne mörkare.

Denna ai^t, som först upptäcktes vid Maine nära S:t Petersflo-

den i Norra Amerika, fans hos oss af Prof. Boheman 1843 i Luleå

och 185H i Lycksele Lappmark. I Finland har A. E. Nyländer

funnit den på Åland och i Kemi träsk samt öfver hela Lappmarken

till Ishafskusten. Enligt Prof. Lilljeborg (i bref) är den äfven fun-

nen i Jemtlaud. "Anträffas företrädesvis vid rötterna af Björk- och

Salix-arter, under förmultnande löf, isynnerhet vid vattendrag, men

äfven på fjellen i björkregionen" (Nyl.). — Prof. Lilljeborg har

tagit denna art i Norge vid Hongheim i Romsdalen.

Mina exemplar från Qvickjock-trakten öfverensstämma, såsom af be-

skrifningen synes, nästan helt och hållet med de finska, äfven hvad stor-

leken beträffar. Den Åländska formen skall deremot ej obetydligt afvika,

hvarföre jag vill anföra Hrr Nylanders yttrande om den på anfijrda ställe

p. 132. "De Åländska exemplaren, säger han, ha ytterst tunt, genomskin-

ligt, grrniaktigt, hornfärgadt skal ; vindningar 4, den sista mycket vidgad

och af samma höjd som spiran, hvarigenom snäckan får en brcdt konisk

form ; mynningen rundad, storleken 2 ^/j m. m. i längd och 2 '/., i bredd.

De lappska exemplaren deremot hafva en mer långsträckt form, tjockare,

vanligen brungult skal, vindningarne närmare 5, den sista ^/^ af skalets

längd, mynningen hälft äggrundad samt äro af betydligare storlek."

C) Sl'(det rundadt l-onisld, nedtryelt läotformigt eller IJotforwigt,

oftast vicd ett Jäugslxtud, slätt eller hårigt; ndfrelen än öp-

pen, än trång; niunsönntien endast vid nafnhn något till-

hakaviken, invändigtförsedd med läpp. (Subg. Hygroniia Risso).
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a) SJcalet på midten omgifvct af ett ljusare. längshand.

16. Helix hispula Lin.

SJcal weä öppen, stundom vid nafvel; mynning lialfmånfor-

mig; munsöm med en tunn hvit Jäp)p invändigt. Bredd 7—8, höjd

4—5 ni. m.

H. hispida Lin. F. Su. p. 528. — Miill. V. H. p. 73. - Nilss.

H. M. p. 26. - Rossm. Ic. VH p. 2 fig. 426, 427. — N. & Nyl. F.

M. p. 20, f. 12. — Hygromia hisp. Mörch S. M. Dan. p. 18.

SJcalet än bredt koniskt, än plattadt klotformigt, fint tvärstrim-

madt, vanligen betäckt med tätt stående, styfva, krökta hår och då

utan glans, men ofta fullkomligt glatt och då vanligen glänsande

och genomskinande, i förra fallet mörkbrunt eller rödbrunt, i sed-

nare grågult, stundom nästan hvitt. Vindningar 5— 6, ganska tätt

hopvridna, något konvexa, den sista med en svagt antydd, afrundad

köl, långs hvilken oftast löper ett ljust band; den nästsista vind-

ningen plattad, knappt 1 ^/j gång så bred som den föregående, vid

öfra sömmen otydligt nedtryckt. Nafvelen djup och temligen vid.

Mynningen halfmånformig, ofta bredare än hög. Munsömmen livass,

vid nafvelen något tillbakaviken, invilndigt med en vid spinclelkan-

teu tydligare tunn och låg läpp, hvilken på skalets yttre sida synes

såsom ett smalt hvit- eller röd-gult band. — Djuret blågrått, med

hufvud, hals och trefvare nästan svarta. "Kärlekspilar 2, syllikt-

koniska." (Mörch).

Förekommer på skuggiga och fuktiga ställen, under buskar och

hiickar i trädgårdar etc. allmänt.

Från unga exemplar af H. strigeUa, hvilka äfven äro starkt håriga,

skiljes H. hisp. lätt genom mynningens form och genom sitt ofvan kon-

vexa, under plattade skal, dä skalen hos de förra äro ofvan nästan platta,

under konvexa.

17. Ilelix sericea.

Slccä med trång, till en del af spindelhanten täclt nafvel;

mynning halfmånformig; munsöm med en myeliet otydlig läpp inom

spindelTianten. Bredd 6—7, höjd 4—5 m. m.

SJccdet plattadt klotformigt, svagt glänsande, rödbrunt, med ett

bredt hvitt band på midten, hvilket band äfven är tydligt på de

öfi-e vindningarne, glatt; spira konvex ; vinduingarne 5—ö^/j, kon-

vexa, trinda, hastigt tilltagande, den sista utan tecken till köl, den

nästsista hvälfd, 2^/2—3 gånger så bred, som den föregående, vid

öfi'e sömmen djupt inböjd. Sömmen djup. Nafvelen mycket trängre
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än hos föregående art, till en del betäckt af den tillbakavikna spiu-

delkanten. Mynningen halfmånfonnig, knappt bredare än liug. Mun-

sömmen enkel, livass, eller med en högst obetj^dlig läppformig upp-

höjning inom spindelkanten.

Af denna form har jag funnit två exemplar vid Lund.

Den här beskrifha Helix synes vara en fullkomligt lika god art, som
de flesta öfriga med H. hispida förvandta, från densamma af författarne

specifikt skilda formerna, men jag är icke säker på att den är identisk

med H. sericea. Då utan tvifvel en närmare undersökning kommer att

bland vår allmänna H. hispida uppdaga en eller annan af dessa former

eller arter, vill jag, dels efter utländska exemplar, dels efter beskrifnin-

gar, anföra kännetecknen på de utmärktaste, för så vidt de fiirekomma

i grannländerna. 1. H. granulata Aid., Gray (H. sericea Jeffr.): skal

blekgulbrunt, mycket tunt, klotrundt, med hög spira, tätt hårigt, äldre

fint grjniigt eller sträft af hårens qvarsittande, uppsvällda nedre delar;

vindningar konvexa; nafvel mycket trång. 2. H. sericea Dräp.: skal

mörkbrunt till hvitgult, tunt, konvext, med hväld spira; håren långa och

länge qvarsittande; vindningar starkt konvexa; nafvel mycket trång; läpp

ingen eller obetydlig. 3. H. concinna Jeffr., Gray: skal rödbrunt, ned-

trj'ckt, med platt spira; håren korta, glesa och hastigt affallande ; vind-

ningar tätt hopvridna; nafvel mycket vid; läpp hög inom spiudelkanten.

4. H. rufescens Mont., Jeffr., Gray (H. glabella Dr.): skal vanl. rödbrunt

(stundom nästan hvitt), nedtryckt, med hvälfd spira, glatt; nafvel stor

och djup; mynning rundad; läpp ingen.

18. Ilell\ bideus Chemn.

SJidl med en ytterst liten, af spindélhanten nästan hefäcM

nafvel; mynning necltrycli, smalt halfmånfonnig; munsöm med läpp

och två hvita tänder. Br. 8—9, höjd 5—6 m. ni.

H. bidentata Nilss. H. M. p. 14. — Rossm. Ic. I p. G5, fig. 14.

— Hygromia bidens Mörch S. M. Dan. p. 17.

SJcalcf rundadt kägelformigt, hornbrunt, föga genomskinligt,

fint och vackert ribbadt, något glänsande, under konvext. ljusare,

mera glänsande, stundom lika konvext på båda sidor. Vindningarne

7—7^/2. långsamt tilltagande, den yttre svagt kölad, med ett hvit-

aktigt gen(imskinligt band på midten och ofta med ett dylikt vid

Bömmen. Mynningen nedtryckt, sned, nästan tre gånger bredare än

hög, trebugtigt månformig. Munsömmen tillbakaböjd, utvändigt riid-

gul eller rödbrun, invändigt ined en rödbrun läpp, på hvilken 2

alltid hvita, tnd)biga och starka tiinder finnas, emot hvilka på yttre

sidan svara 2 små gropar. Den yngre snäckan bar mycket ljusare,

mera genomskinligt och plattare skal samt tydligare köl på yttre

viudningen. Under förstoring synes hela skalets yta, isynnerhet på
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2—3 vindningarne, vara betäckt med ovala, något balfmåulika, på

tvären i rader ställda, korn. — Djuret är .ofvan på hufvudet, hal-

sen och trefvarne grynigt, gråsvart, foten hvitgul
; på halsen finnes

i midten en längsgående upphöjd linea. Enl. Hartm. är djurets

färg hvitgul, med talrika svartbruna prickar på ryggen, hvilka

blifva tätare och mörkare frampå halsen och hufvudet, hvars öfra

sida jemte tentaklerna äro svarta. "Pilen trind, rak, i spetsen med

två bredare och två smalare eggar." (Mörch).

Förekommer under buskar bland multnande blad, vid trädröt-

ter på sumpiga ställen, i Skåne vid Esperöd (Nilss.), W. Wram
(Prof. Lilljeb. i bref), Akesholm, Bäckaskog och Stampe (Malm),

Fogelsång och Öfvedskloster (H:r L. P. Holmström enl. ex.), Ring-

sjön ! ; Blek., Gammalstorp (Gosselm. p. 24), Östergötl. i "Wäfver-

sunda stoi-äng vid Omberg samt vid Hvitlersbäcken på sjelfva ber-

get, ymnigt! Nerike på en mängd ställen (C. Hartm. p. 5); West-

manland, Sala, i gröna gången (enl. Lekt. Johanson).

Mörch upptager för Danmark den nära beslägtade H. eäentula Drp.

"T. conoidea, cornea; peristoma intus labiatum, subdentatum. Dm. 8 m. m."

19. Helix iiieariiata MiJLL.

Shal med trång, till en del af spindettanten hefäeM nafvel;

mynning aflångt månformig, sned; rmmsöm. med en hög, vanligen

röd läpp. Bredd 12—13, höjd 8—9 m. m.

H. inc. Miill. V. H. p. 63. — Rossm. Ic. I p. 62, fig. 10. — Hy-

gromia incarn. Mörch S. M. Dan. p. 19. — "^TTngre: Helix sericea

Miill. (spec. origin. Miilleri! enl. Mörch).

Shalet nedtryckt klotformigt, tunt och genomskinligt, föga glän-

sande, fint tvärstrimmadt, mycket fint och tätt kornigt, i'ödaktigt,

med ett smalt, hvitt, klart genomskinande längsband. Vindningarne

6, den sista utåt trubbvinklig, liksom kölad. Sömmen vid mynnin-

gen nedböjd. Nafvelen mycket trång, men djup, till en del betäckt

af den tillbakavikna spindelkanten. Mynningen aflångt månformig,

sned. Munsömmen utböjd, med spindelkanten nästan rak nedtill, be-

tydligt längre än yttei-kanten, utvändigt rödbrun och derbakom ett

bredt rödgult tvärband, på inre sidan liffärgad och derinom försedd

med en hög, särdeles på spindelkanten utvecklad hvit, gulaktig eller

köttröd läpp. Vid stark förstoring synes skalet, isynnerhet hos den

unga snäckan, fint spiralstrimmigt och på dessa strimmor de ofvan

nämnda kornen såsom i regelbundna rader ordnade, något böjda,

mot båda ändai"ne tillspetsade knölar. — Djuret, enl. Nilss., Ijus-

4
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rödt, med öfre sidan af halsea, hufvudet och trefvarne blågrå ; efter

ex, från Ronneby: blåsvart, under grått, trefvarne mycket långa,

vid basen svarta, uppåt ljusare, i S2:)etseu gula, med svarta ögon,

långs åt nacken går en upphöjd smal gul liuea, med en parallel fåra

på hvardera sidan
; på ömse sidor om kroppen går ett bredt ljus-

gult baud, som börjar under den nedre trefvaren. "Pilen halfvriden,

i spetsen prydd med kölar." (Mörch).

Förekommer i löfskogar, under nedfallna multnande löf. Tagen

i Skåne vid Esperöd (Nilss.), vid Ignaberga och Akesholm (Malm)

samt vid Öfvedskloster (H:r L. P. Holmström enl. ex.) ; i Blekinge

vid Ronneby, i skogen öster om Skärsjön, ej sällsynt!

20. Helix stilgella Dräp.

SJiCil med vid och djiq) nafvel; mynninff månformig, rtindad;

munsöm med en tunn hvifaldig lapp. Bredd lå—15, höjd 9—lOm.m.

H. strig. Nilss. H. M. p. 23. — Rossm. Ic. I. p. 61, fig. 9. —
N. & Nyl. F. M. p. 19, f. 11. — Yngre: H. conspurcata Nilss. (icke Dr.).

Var. 1) minor (Rossm. Ic. VII p. 4, fig. 438) : skal tunt, ljust

färgadt och mycket genomskinligt.

Slicdet plattadt klotfurmigt, geuomskinande, starkt tvärstrim-

madt, hornfärgadt, omgifvet af ett bredt hvitaktigt längsband. Vind-

ningar 6—ö^/j. Sömmen vid mynningkanten starkt nedböjd. Naf-

velen djup och mycket vid. Mynningen rundad, af nästsista vind-

ningen månformigt urnupen. Munsömmeu vid nafvelen utbredd och

tillbakaviken, utvändigt rödgul eller rödbrun, invändigt med en hvit

eller violett läpp ; spiudelkanten föga längre än och nedtill bågfor-

migt böjd emot ytterkanten. Den unga snäckan (med 4—5 vindn.)

är ofvan nästan platt, under starkt konvex, tunn och ljust färgad,

upptill trubbvinklig, betäckt med kortare eller längre, sedan vanli-

gen försvinnande, hår; nafvelen trång, mynningen snedt månformig;

munsömmen enkel, vid nafvelen starkt nedböjd och tillbakaviken.

— Djuret grågult, med mörka trefvare ; mantelen är, liksom hos

föregående art, beströdd med svarta fläckar, hvilka synas genom

skalet hos den lefvande snäckan.

Förekommer under aflallna löf på skuggiga ställen eller upp-

krupen i träden i löfskogar, mindre allmänt i södra och mellersta

delarne af inket.

Prof. N. upptager i sin Hist. Moll. p. 25 Helix conspurcata Dräp.

såsom svensk, men den så bestämda snäckan är endast en ung H. stri-

gella. Jfr. Malm h. II p. 117, Hartm. Ner. Moll. p. 4.
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b) Shal enfärgadt eller med ett mörkare längshand. (Eulota

Hartm.).

21. Helix friiticum Mull.

Skal klotrundf, med temligen vid och djup nafvel\ mynning

rundadt Jialfmånformig ; mtmsöm med en oftast otydlig läpp. Br.

18—21, Mjd 13—14 m. m.

H. frut. Miill. V. H. p. 71. — Nilss. H. M. p. 22. — Rossm. Ic.

I. p. 61. fig. 8. — N. & Nyl. F. M. p. 18. fig. 9. — Eulota fruticum

Mörch S. M. Dan. p. 21.

1) Rödbrun, enfärgad. 2) Rödbrun, med ett mörkbrunt längs-

band. 3) Ljusröd, enfärgad. 4) Ljusröd, med ett mörkbrunt längs-

band. 5) Hvitgul, enfärgad.

Skalet klotformigt, temligen tunt ocli genomskinligt, med fina

tvärstrimmor ocli ytterst fina längs- eller spiral-strimmor, mindre

ofta med ett brunt längsband. Vindningar 5—6. Sömmen något

djup, vid mynningen rak. Nafvelen djup och temligen vid. Myn-

ningen rundadt halfmånformig. Munsömmen med en oftast otydlig

hvit läpp, vidgad ocli skarp, vid nafvelen tillbakaviken-, spindelkan-

teu icke böjd nedtill emot ytterkanten. — Djuref, liksom skalet,

varierande till färgen, gult eller brunaktigt, med gråbruna trefvare.

Mantelen gulaktig, beströdd med större eller mindre svarta fläckar,

bvilka på det lefvande djuret synas genom skalet. "Pilen syllikt-

konisk, med sned spets." (Mörch).

Förekommer i skogar och busksnår, temligen allmänt i södra

och mellersta provinserna.

Prof. Middendorff beskrifver i sin Siberiscbe Reise B. IL Th. I. p.

302. t. XXX. fig. 20—26. en mindre form af H. frut. såsom särskildt spe-

cies under namn af H. ScJirenkii. Möjligen torde denna förekomma hos

oss. Den skiljer sig från föregående genom mindre storlek (br. 14—15,

höjd 10 Va m. ni-)? lägre spira, trångare nafvel samt derigenom, att dess

normala färg är en sällsynthet hos H. frut. (hvitgul, med ett rödt band

vid sömmen). Finnes på flera ställen i Ryssland och äfven i södra Fin-

land (enl. Nord. & Nyl.).

D) Skalet plattadt, utan hand, med vid nafvel; munsömmen vid-

gad, öfverallt tillhakaviken.

a) Skalet med skarp köl; mynningen horisontal, oval. (Subgen.

Carocolla Lam., Chilotrema Leach.).

22. Helix lapicida Lin.

Skal hornhrunt, fläckigt, punkteradt ; mynning oval; tnunsötn

sammanhängande. Bredd 17—21, höjd 7—9 m. m.

4*
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H. lap. Lin. F. S. p. 526. — Miill. V. H. p. 40. — Nilss. H. M.

p. 28. - Rossm. Ic. I. pag. 63. fig. 11. — N. & Nyl. F. M. p. 22.

fig. 13. — Arianta lapicida Mörch S. M. Dan. p. 23. — Yngre: H.

albella Lin. F. Su. p. 526

!

Sl-alet nedtryckt, hvasst köUidt, starkt, föga genomskinligt, ore-

gelbundet tvärstrimmadt, tätt och fint, men tydligt och vackert be-

täckt med små runda npphiijningar, hornbrunt, mod mörkare bruna

tvärgående fläckar och på hvardera sidan om kölen ett brunt långs-

gående, mer ellor mindre tydligt band
; på undre sidan stundom

mera konvext än på öfre, med rostbruna strimmor. Vindningarne

5, något plattade, den sista vid mynningen starkt nedböjd. Naf-

velen vid och djup. Mynningen horizontal, oval, vid kölen vinklad.

Munsömmen vidgad, hvit, sammanhängande på mynningväggen

;

spindelkanten tillbakaviken, yttre kanten rak, hvass. Den yngre

snäclxan är mycket olik den fullväxta. Skalet är ofvan nästan all-

deles platt, så att kölen är belägen nästan vid öfversta kanten, på

undra sidan är det starkt konvext, liksom uppblåst; nafvelen upp-

till teraligen vid. men vid andra vindningen går ett litet hål dju-

pare ("testa umbilico perforata" Lin. H. alb.) ; mynningens kanter

icke sammanhängande på mynningväggen, den yttre rak, kort, spin-

delkanten vid nafvelen bågböjd, sedan nästan rak, hvarföi^e mynnin-

gens form blir hälft hjertlik ("apertura demidiato cordata" Lin. H.

alb.). — Djuret gråaktigt, med mörkare nacke samt bakre delen af

foten smutsgul. "Pilen trind. vid basen trattlik, i spetsen lancett-

formig, 8-kantig." (Miirch).

Förekommer isynnerhet på steniga ställen, såsom emellan ste-

narne i murar, i klippspringor eller vid hafskusten, stundom under

barken på gamla stubbar, i södra och mellersta delarne af riket. —
Linné ti'odde att denna snäcka kunde genom gnagande eller sugande

upplösa kalksten ("rodit lapidem calcareum, uti Teredo ligna") och

fördenskull gaf han den namnet lapicida (lapis-cseda).

Linné tog 1741 på Oland, på Vickleby berg, '/g mil norr om Resmo
(se hans Öländska Resa pag. 65), bland kalkklipporna en snäcka, hvilken

han genast fann "besynnerlig genom sin skarpa kant." I Fauna Suecica

ed. 2. fick denna snäcka namnet H. aJbcUa. Sedermera har dess öde

varit att af alla fiirfattare misskännas och ehuru säkerligen livar och en

haft samma form i hand, som Linné gaf detta namn, har dock ingen

kommit att tänka derpå, kanske emedan det låg alltför nära. Tvärtom

har man gjort de längsta utflygter för att söka denna snäcka. Muller

(Historia Verniium p. 26) ansåg den vara synonym med sin H. explanata,

hvilken Draparnaud (Moll. p. 113) gaf namnet H. albella, ehuru han be-

tviflade dess identitet med Linnés. Nilsson (Hist. Moll. p. 29) förmodade,
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att Linné haft för sig en ung, icke utbildad H. rotundata. Rossmässler

(Icon. V & VI p. 35, VII & VIII p. 41) åter var öfvertygad, att

Linnés H. albella är synonym med H. aJhina Miill., d, v. s. är en

ung H. pisana Muller. Thiencman (Malakozoologische Blätter 1857)

söker samma form i //. crystaUina! Alla dessa gissningar äro orik-

tiga. Den snäcka Linné tog på Oland och under namnet H. albella

beskref i Fauna Suecica, var icke något annat än en ung, outveck-

lad, hleJct färgad, måhända förvittrad H. Japicida! Jag är derom

fullt förvissad. Under flera år har jag många gånger ytterst noga, hela

dagar i sender, undersökt den trakt, nästan den fläck, der Linné tog sin

snäcka, utan att finna någon annan med köl försedd art än H. lapicida,

men af denna två fullväxta och ett ungt exemplar lefvande, hvilka hade

nästan hvita skal, det seduare exemplaret till alla delar öfverensstäm-

mande med Linnés beskrifning. Då jag af utländska konkyliologer hört

uppgifvas, att afl. Adj. G. Marklin i Upsala såsom en stor raritet i sin

samling för besökande förevisade två exemplar af "H. albella L. vera,"

vill jag nämna att jag redan för tolf år sedan (1852) granskade dessa

snäckor och fann egarens bestämning fullt riktig, hvarföre de ock båda

voro unga individer af H. lapicida. Det ena ex. var taget i "Westergöth-

land på Mösseberg i Besstorps katarakt af Thengberg" och hade skalet

smutsigt hvitt med blå anstrykning, 3 vindningar, 6 m. m. bredt och 2 '/j

m. m. högt samt fullkomligt sådant den yngre snäckans skal af H. lap,

här ofvanför beskrifves. Det andra ex. var af Marklin sjelf taget i "Gott-

sundabergen vid Upsala under rönnbark år 1821" samt var ofvan horn-

färgadt, under blåhvitt, skarpt köladt, 10 m. m. bredt, 3 m. m. högt,

med mynningens längd 5 m. m. och 3 '/^ vindningar.

b) Skalet utan köl; mynningen rundad. (Subgen. Vallonia

Risso).

23. Ilellx pulchella Mull.

SJmI hvitt, glänsande, gcnomskinandc, finstrimmadt ; mynning

rundadt månformig; nmnsum ej sammanhängande. Bredd 2^1 ^,

höjd 1^1^ m. m.

H. pulch. Miill. V. H. p. 30. — H. pulch. var. (3 Nilss. H. M.

p. 30. — H. pulch. var. /? Rossm. Ic. VII. p. 6. fig. 440. — H. pulch.

N. & Nyl. F. M. p. 24. f. 16. — Vallonia pulch. Mörch S. M. Dan.

p. 17.

Skalet plattadt, vidt nafladt, giänsancle, hvitt, genomskinaude,

mycket fint strimmadt. Vindningarne 3*/2i något konvexa, på hvar-

dera sidan skönjbara, den sista vid mynningen utbredd, ej nedböjd.

Mynningen rundad, af näst sista vinduingen månformigt urnupen.

Munsömmen ej sammanlöpande med kanterna, vidgad, tillbakaviken

och förtjockad. — Djuret hvitt, med svarta ögon. "Pilen lång rak."

(Mörch).
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Förekommer i de södra och mellersta landskapen temligeu all-

mänt, under stenar, afiFallua löf, vid murar, isjmnerhet på sandiga

ställen.

24. Ileliv fostata Mull.

SÅal livitaldigt, niait, ogcnonisldnligt, tvärribbadt; nrynning

cirkelrund; mtmsöm nästan sammanhängande. Bredd S^j^—3,

höjd 1 Vi ni ni.

H. cost. Miill. V. H. p. 31. - H. pulch. var. « Nilss. p. 30. -
H. pulch. var. « Rossm. Ic. YII. p. 6. fig. 439. — H. costata N. &
Nyl. F. M. p. 23. f. 15. — Vallonia cost. Mörcli S. M. Dan. p. 17.

Slialet plattadt, vidt nafladt, icke glänsande eller genomskin-

ligt, hvit- eller grå-aktigt, på tvären ribbadt eller med låga lamel-

ler. Vindningarne S^/j—4, konvexa, på hvardera sidan af skalet

skönjbara, den sista vid mynningen nedböjd. Mynningen nästan

cirkelrund, obetydligt urnupen af näst sista vinduingen. Munsöm-

meu vidgad och tillbakaviken, med kanterna nästan sammanlöpande

på mynningväggen. — DJtircf livitt, med svarta ögon.

Förekommer med föregående art, oftast i dess sällskap, än spar-

sammare, än ymnigare än densamma.

E) Skalet nedtrjjcM klotformigt, tvärrihhadt, ofta med mörka

längshand; nafrelen öppen; munsömmen rak, hvass, invän-

digt med läpp. (Subgen. Teha Leach.).

25. Hellx costiilata Ziegler.

Skal hvitt, enfärgadt eller med mörka fläckar eller längshand;

mynning nästan cirkelrund. Bredd 7—10, höjd 5— <9 m. m.

H. ericetorum Nilss. H. M. p. 118. — H. candidula Stud. v. co-

stulata Z. Rossm. Ic. VI. p. 26. f. 353. — H. Nilssoniana Malm Gö-

teb. Handl. h. II. p. 119. h. Hl. p. 133.

Skalet mer eller mindre plattadt klotformigt, ogenomskinligt,

glanslöst, groft, men oregelbundet tvärstrimmadt, utom första vind-

ningen, som är fullkomligt slät och glänsande, vanligen kalkhvitt,

enfärgadt, men ofta halmgult eller grågult, med flera eller färre

långsgående, bredare eller smalai'e, mörkt färgade band, hvilka åt-

minstone på skalets undi'e sida merendels äro upplösta i fläckar eller

tvärgående strimmor. Vindningarne 5, lika breda som höga, den

sista med en mycket otydlig köl. Nafvelen djup och teraligen vid.

Mynningen cirkelrund, endast af mynningväggen något månformigt

inskuren. Muusömmen tunn, bräcklig, hvass, invändigt ofta med en

hvit och temligeu stark läpp. hvilken följer hela mynningkanten.
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ehuru på midten lemligen djupt iune ; spindelkanteu bägformigt upp-

stigande. — Djuret hvitgrått, på ryggen mörkare, nästan öfverallt

liksom öfversålladt med ockragula punktei-.

Föi"ekommer på mycket öppna, torra och starkt soliga ställen

på Öland flerestädes, isynnerhet i stenraset på landborgen emellan

Vickleby och Resmo samt långs den stenmur, som finnes derofvan

vid landsvägen, vid hvilken jag (1853) på en gång insamlade öfver

1000 exemplar.

1. De öfriga till denna grupp hörande, inom den Danska faunans

område funna, aiierna skilja sig från föregående sålunda: H. canäidula

Michaud, hvilken den står närmast, genom lägre spira, finare striering,

mindre hvälfda vindningar och den hvita tandhka svulst hvarmed den

starka läppen slutar på mynningväggen; H ericetoriiin M.\x\\. genom. stöx're

(br. 10—12, höjd 5—6 m. m.) mycket nedtryckt skal, ytterst vid uafvel

och 6 vindningar, samt H. conspurcata Dräp. genom mindre (br. 5—6,

höjd 3 m. m.) och mera plattadt samt finhårigt skal, trångare nafvel och

4—5 vindningar. — Dessa och flertalet af de öfriga till subgenus Teba

hörande arterna förekomma vida mera vid kustei*na, än i det inre af

Europa, hufvudsakligen i medelhafsländerna, de älska torra, starkt sol-

belysta ställen, träifas vanligen i stor mängd pä samma fläck och utmärka

sig framför slägtets öfriga arter genom sin ofantliga variationsförmåga,

som gör dem till de svåraste att bestämma, åtskilja och begränsa troligen

af alla landsuäckor. Tjrpiskt hafva de, liksom öfriga med band försedda

Helices, fem band, af hvilka äfven här det tredje oftast bibehåller sig

längst ; men då bandens antal hos andra arter genom sammanflytande

eller försvinnande förminskas, ökas hos dessa bandens antal genom del-

ning, vanligen så, att de två öfversta genom tvärlinier upplösas i fläc-

kar och de två nedersta genom längslinier förvandlas till flera mycket

smala band.

2. Ofvan beskrifna art blef af Prof. B. F. Fries år 1822 funnen på

Öland och af Nilsson beskrifven i tillägget till Hist. Moll. under namn af

H. ericetoritm Dräp., men med anmärkning, att alla honom bekanta af-

bildningar (hos Dräp., Pfeiffer och Sturm) voro mycket större. I Synopsis

meth. molluscorum (1830) förklarade Menke den af N. beskrifea snäckan

vara H. costulata, men dock gjorde Beck densamma i Index moll. (1837)

till en ny art under namn af Theha Nilssoniana.

F) STcalet Motformigt; nafvelen hefäcM af den tillhakavikna myn-

ningJcanten, eller ingen.

a) Skalet betäcJct nafiaät, med ett mörkt längshanä ofvan mid-

ten; munsömmen uttöjd med läpp. (Subg. Årianta Leach.).

26. Helix arbiistoruiii Lin.

Skal tätt tvärfåradt; mynning rundadt månformig; munsöm-

men Jwit, med låghöjd spindelkant. Bredd 18—23, höjd 17—22 m. m-
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H. arb. Linné F. S. p. 529. -- Muller V. II. p. 55. — Nilss. H,

M. p. 18. — Rossm. I. p. 56. f. 54. — N. & Nyl. F. M. p. 16. f. 8.

— Arianta arbust. Mörch S. M. Dan. p. 22.

/9. Morbosa albina Rossm. : skal grågult, genomskinligt, utan

längsband.

y. Alpicola Fer. : skal 13—14 m. m. bredt, 11—12 m. m.

högt, gulbrunt.

d. CaJcarca Högl). : skal stort (22—24 m. m. bredt, 16—28

m. m. högt), mycket tjockt och starkt, nästan svart, fläckigt.

SJcalet klotformigt, vanligen fast och tjockt, betäckt genombor-

radt, tätt tvärfåradt samt med ytterst fina långsgående strimmor,

brungult, oftast med ett brunt längsband och betäckt med halmgula

fläckar, utom på de tre första vindniugarne, som äro enfärgade,

mörkbruna eller rödbruna. Vindningar 5 ^/j—6. Mynningen run-

dadt månformig. Muusömmen tillbakaböjd, utvändigt smutsgul, in-

vändigt med en glänsande hvit läpp. — Djuret blåsvart, med bakre

och undre delarne grå. "Pilen såsom hos H. lapicida" (enl. M.).

Förekommer ej sällsynt i trädgårdar och löfskogar öfver hela

riket. /? är funnen flerestädes på Gotland (Högberg) och i Bot.

Trädg. i Lund (Malm), y har v. Wallenberg tagit i Luleå Lapp-

mark, d är, enl. Högberg, ej sällsynt på Gotland.

I Syn. Moll. Dan. p. 23. upptager Mörch såsom "ikke meget sjelden

under Borreblade" H. rudis Miihlf., eller den form af H. arb., som Rossm.

(Ic. I. p. 57. f. 78) kallar H. arb. var. Stensii och hvilken skiljer sig från

n genom sin något nedtryckta form, starka striering, alltid fullkomligt

öppna nafvel, nästan till tvärlinier sammanflytande gula fläckar och dju-

rets rödgult bruna färg.

b) Skalet utan nafvel, typislit med 5 mörka långsband ; mun-

sömmen uthöjd, med läpj). (Subgen. Tachea Leach.).

27. Ilelix ncmoralis Linné.

Skal sfrimmadt; mynning ovalt lialfmånformig, kantig; mitn-

söm med svart eller mörkbrun läpp ; spindelkant rak. Bredd 20—33,

höjd 16—17 m. m.

H. nem. Lin. F. Su. p. 530. (Innefattande säkerligen äfven föl-

jande art). — Nilss. H. M. p. 19. — Rossm. Ic. I. p. 57. fig. 5. —
Helicogena nem. Mörch S. M. Dan. p. 24.

1) Gul: O, O, O, O, 0-, O, O, O, O, O med rosenröd läpp (H. hybr.

auct. p. p.) a); O, O,
'3, 0, ; 0,0,0,4,5 b) ; 0,0,0,475 b) ; 0,0, 3,4,5 ;

0,0,3,O;0,0,3,4,5;lT2r3,43;l3,3,C5;C2,3X5; 1A3,4,5;
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1,2,3,4,5; 1,2,3,4,5-, 1,2,3,4,5; 1,2,3,4,5. 2) Rosenröd: 0,0,

0,0,0; 0,0,3,0,0; 0,0,0,4,5 c) ; 0,0,3,4,5; 0,0,3,4^5; 1,2,3,4,5;

0, 0, 3, 4, d). 3) Kastanjebrun : 0, 0, 0, 0, 0.

(i Pondcrosa Malm : skalet mycket tjockt, livitaktigt, endast de

2 första vindningarne samt undei- gulaktigt ; mnnsömmen ljusare

än hos a. 1,2,3,175; C2, 3,475; i7?3,C5; C2,3,(6,)C5; O,
3'^5.

Skalet nästan klotformigt, utan nafvel, strimraadt, glänsande,

citrongult, rosenrödt eller kastanjebrunt, vanligen med 5 mörkbruna

längsband, af hvilka de understa äro bredast. Genom bandens för-

svinnande eller sammanförande uppkommer en mängd individuella

variationer. Vid dessa må till jemförelse med följande anföras, att

bauden oftast fullkomligt sammanflyta, så att gränserna emellan dem

ej synas, men att mycket sällan alla 5 sammansmälta, att vanligen

det andra bandet försvinner först, derefter det första, sedan det fjer-

de, så det femte och sist det tredje, hvilket högst sällan försvinner

före det 4 och 5. Vindningarne 5, den sista vid mynningen ned-

böjd. Mynningen ovalt halfmånformig, tillfölje af den raka spindel-

kanten och den bågböjda ytterkanten, något sned. Munsömmen

vidgad, mörkt kastanjebrun, vid spindelen tillbakaviken, med en

stark, rödgul rand bakom läppen. — Djuret är gulgrönt.

Förekommer i trädgårdar och löfskogar, ej sällsynt i södra och

mellersta landskapen. I Nei-ike är den dock icke funnen af Hart-

man, a) Skåne vid Malmö, b) Göteborg, c) Lvmd. d) Kalmar. —
[i Skåne, Benestad (G. Silfversvärd, enl. Malm).

För korthetens skull har jag begagnat vid denna och följande art de

nu allmänt brukliga beteckningssätten för färgvarieteterna. Det band,

som är närmast sömmen, kallas det första, hvarföre det 5:te finnes på

skalets undre sida. O, O, O, O, O vill således säga att skalet är utan band,

O, O, 3, O, O att blott ett band, det tredje, finnes, en båge öfver två eller

flera siffror att de motsvarande banden sammanflutit till ett enda bredt

band o. s. v.

28. Helix hortensis Mijll.

Shal sfrimmadt; mynning ovalt halfmånformig, Icantig; mun-

sömmen Jwit- (eller röd-) lappad, med ralc spindelJcant. Bredd 16—
23, höjd 12—14 m. m.

H. hört. Miill. V. H. p. 52. — Nilss. H. M. p. 21. — Rossm.

Ic. I. p. 59. f. 6. — N. & Nyl. F. M. p. 16. f. 7. — Högb. V. Ak.

H. 1840. p. 199. — Helicogena hört. Mörch S. M. Dan. p. 25.
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1) Ilvit: O, O, OJ», O; (»,(), 3, O, O a) ; 1,2,8,4,5, genomskinliga

b): 1,2,3,4,5, blekimla. 2) Gul: 0,0,0,0,0; 1,0,3,0,5; 1,0,3,

4,5; 0,0,3.0,0; 1,2,3.4,5; 0, 3, 4, 5; 1^2^^3,4,5; V2,3,C5;

1 , C3, 4, 5 ; 1 , -1^4, 5 ; l'^l ITB; 1 , 2, 3, 4, 5. 3) Rosenröd : 1,2,

3,4,5. 4) Rödbrun: 0,0,0,0,0. 5) Rödgrå: 0,0,0,0, ; 0,0,0, 0,0,

med livit söm, gul munsöm och rosenröd läpp (= H. liybrida auct.

p. p. c). B) Gråbrun: 0,0,0,0,0.

Slnlef är till iorm och färg m. m. mycket likt föregåendes,

men skiljer sig isynnerhet genom mindre storlek och genom den

hvitläppiga munsömmen. Jöröfrigt är vid fiirgvexlingen hos denna,

jämförd med hos föregående, anmäi-kningsväi-dt, att banden aldrig

sammanflyta så fullständigt, att de ej kunna skiljas, att ofta flyta

alla 5 bauden tillhopa, ofta försvinner 3:dje bandet för 4 eller 5,

att mycket mera sällan än hos föregående finner man ex. med min-

dre än 5 band samt att enbandade ex. , som hos H. nemoralis äro

så allmänna, äro ytterst sällsjmta af närvarande art.

Förekommer i trädgårdar och löfskogar allmänt. a) Skåne,

Lillös lund nära Christianstad! b) Sällsynt: Gotland (Högberg),

Östei'götl. (Silfversvärd). Nerike (Hartm.). c) Sälls.

Under det de äldre konkyliologiska systemerna helt och hållet hvi-

lade på testaceologiska grunder, d. v. s. hemtade sina väsentligaste ka-

rakterer från snäckskalet eller musselskalen, äro de nyare af en fysiolo-

gisk-anatomisk karakter och afse vida mera djurets byggnad än skalets

form. Framförallt lägges vigt vid timgmembranens beskaffenhet, dess

form samt antalet, ställningen och formen af de tänder, som finnas på

densamma, så att blott häraf skall kunna bestämmas huruvida ett blötdjur

är växt- eller köttätande, emedan tänderna i förra fallet äro likformiga,

med bred bas och tandad krona, i sednare åter olikformiga, spetsiga och

bakåt böjda. Vidare göres stort afseende på längden och antalet af de

s. k. glandulae mucosae, på längden af deras gemensamma utföringsgång,

på längden af flagellum, på antalet och formen hos de s. k. pilarne i pil-

säcken o. s. v. På olikheten i dessa fall grundas icke blott familjer och

slägten, utan dissektiousknifven tillgripes numera oftast vid hvarje oviss-

het om en forms arträtt. Visar detta förfallande sig ofelbart och anato-

miska karaktererna mera konstanta än de, som hemtas från skalet, så är

mycket vunnet, ty ett snitt genom djurets mantel är då nog för att häfva

alla tvifvel, och med någon öfning och försigtighet äro dessa undersök-

ningar lätta, ty fcJrstoring behöfves nästan endast vid undersökning af

tänderna och pilen.

Jeflreys m. fl. författare förena till en art H. nemoralis, liortensis

och hyhrida, under det andra, t. ex. Gray, anse alla tre vara goda spe
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cies. Den sist nämnda är tvifvelsutan lilott en varietet af H. hortensis,

men de båda andra synas vara förtjenta af arträttighet. Utom de olik-

heter vi funnit hos skalen, skilja de sig genom flera anatomiska karakte-

rer. H. nemoralis har en lång, rak pil i pilsäcken, med hvassa kanter,

glandulse mncosas på ena sidan 3, på andra 2, och deras gemensamma
utföringsgång mj^cket kort. H. hortensis har en kortare, något krökt pil,

med fårade sidor, glanduliB mucosfe 4 på hvarje sida och deras gemen-

samma utföringskanal lång.

C) Slmlet hetäcM nafladt, ofta med 3—5 mörJca Jängshcmd; mun-

söm ralx, utan läpp. (Subgen. Poinatia Beck.)

29. llelix poniatia Lin.

Skal stort, fast, uppblåst; mynning stor, rundadt månform ig;

sista vindningen mycket större än de öfriga tillsammantagna. Bredd

35—40, höjd 30 m. m.

H. pom. Lin. F. S. p. 528. — Miill. V. H. p. 43. - Nilss. H. M.

p. 17. - N. & Nyl. F. M. p. 14, f. 6. - Rossm. Ic. 1. p. 54. tig.

1, 2, 79. Helicogena pom. Mörch S. M. Dan. p. 26.

Skalet stort, klotformigt, stuudoiB med mera utdragen spira

ovalt-klotformigt, gult eller brunaktigt, oregelbundet tvärstrimmadt,

nästan glanslöst, ofta med 3—5 bruna längsbaud. Vindningar 5,

den sista flera gånger större än de öfriga tillsammantagua. Myn-

ningen stor, snedt rundadt månformig. Munsömmeu enkel, högst

obetydligt utvidgad, vid spindelen tillbakaviken och betäckande naf-

velen, invändigt rödbrun. — Djuret gulgrått eller smutsgult, med

blekare trefvare och en bred. uudertill grå fot.

Finnes hos oss endast utplanterad i trädgårdar och ifrån dem

förvildad här och der i kringliggande parkanläggningar o. djd. stäl-

len, såsom i en skogsdunge vid Bäckaskog i Skåne (Malm) och vid

Stockholm på nedre afsatserna af berget vid Nacka (Wikström). I

trädgårdar i Skåne är den icke sällsynt, såsom vid Lund, Malmö,

Belteberga, Råbelöf, Bäckaskog &c. Dessutom flerestädes vid Stock-

holm och på Linnés Hammarby vid Upsala. Till Stockholm skall

Kon. Fredrik l:ste hafva låtit inföi-skrifva denna snäckart från

Tyskland (Wikstr.).

Namnet pomatia har Linné gifvit denna art icke för någon dess

forms skull (af pomum, äpple), utan för det tjocka, kalkartade lock

(77w,w«), hvarmed djuret vid vintrens ankomst tillsluter skalets öppning.

Detta lock är nemligen mycket fast och starkt, gråhvitt, af kalk och har

bakom sig, längre in i mynningen, två eller flera andra, hinnaktiga och

genomskinliga.
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Geu. G. Ena Leach.

Djuret såsom hos Helix. — Skalet aflåugt kägellikt, med en

mer eller mindre tydlig nafvelfåra; mynningen mera hög än bred,

utau tänder; munsömraen rak eller utvidgad, icke sammanlöpande,

med spindelkanten rät, tillbakaviken ; spindelen hel, vriden.

Hithörande arter förekomma i fuktiga, lummiga iöfskogar.

Namnet Bultmus (af ^6v-hiiog eller ^ovXi/uiu, glupskhet, egentligen

oxhunger af jiov?, oxe, och kt/u6g, hunger) blef iufördt i vetenskapen af

Scopoli, som först blott tilldelade den i Cayenne ymniga B. htemastomus

detta namn, sannolikt för den skada denna stora snäcka der åstadkommer.

Bouguiere utsträckte sedermera (enl. Rossm.) detta slägtuamn till nästan

alla europeiska land- och sötvatten-snäckor, men Draparnaud och La-

marck gåfvo det sedermera vida trängre och mera naturliga gränser.

Rätteligen tillkommer dock detta namn inga europeiska snäckor, utan de

i den tropiska delen af Amerika allmämia anförvandterna till den snäcka,

som först af namngifvaren dermed utmärktes. H. & A. Adams hafva ock

i deras stora arbete: The Genera of Recent MoUusca (1858) endast för

dessa behållit namnet Bulimus, hvaremot de upptagit Leachs namn Bu-
limulus för flertalet af de i Europa förekommande Buliminai och till

underslägtet Ena Leach höra de båda arter, som äro funna i Skandina-

vien, hvarföre det sednare namnet här blifvit antaget. Jeffreys (i British

Conchology Vol. 1. p. 231) kallar slägtet Bulinus, emedan Adanson skall

hafva gifvit slägtet namn efter en afrikansk art, benämnd Bulin; men
enligt Gray och Adams tillhör det sednare namnet en vattensnäcka af

slägtet Aplexa, för hvilket slägte äfven H. & A. Adams behålla namnet

Bulinus Adanson.

1. Eua nioutaua (Dr.\p.) Leach.

Skal lionisld afiåmjt, IJushrunt, oregelbundet strimmadt, myc-

ket tätt och fint grynigt; mynning hreät äggrund; munsöm invän-

digt röd. L. 14—16, hr. 5^1^—6 m. m.

Bulimus montanus Rossm. Ic. 1. p. 86. f. 41. — Bul. Lacka-

mensis (Mont.) Gray, ed. Turt. p. 181. f. 62.

Skalet aflångt koniskt, genomskinande, glänsande, brungult,

oregelbundet, men tiitt tvärstrimmadt, dessa strimmor ojemna af fina

och täta upphöjningar eller gryn, sannolikt uppkomna genom fina,

men afbrutna spiralstrimmor. Vindningar 7, temligen konvexa, lång-

samt tilltagande. Nafvelfåi-an upptill vid. Mynningen bredt ägg-

rund, upptill spetsig, Muusömmen isynnerhet vid den nästan räta

spindelkanten starkt tillbakaböjd, invändigt med en rödaktig, lefver-

bruu, ända till chokoladfärgad platt läpp
;
ytterkanten nedtill starkt

bågböjd.

Denna för vår fauna nya och utmärkta art är i år funnen och
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i måuga exemplar godhetsfullt meddelad af Lektor J. E. Zetterstedt,

som tagit den blaud buskar på branta sluttningar mot Wettern, vid

Rosenlund, nära Jönköping.

2. Ena obscurca (Mull.) Leach.

Slal äggrundt aflångt, »lörllnint, otydligt strimniadt, icke

grynigt; mynning äggrund; munsömmen invändigt hvit. L. 8—10,

hr. 5^2—^ *"• ^"•

Helix obscura Miill. V. H. p. 103. Bulimus obsc. Nilss. H. M.

p. 36. - Rossm. Ic. IV. p. 46. f. 387? - Ena obsc. Mörch S. M.

Dan. p. 26.

Skalet äggrundt aflångt, något bukigt, rödbrunt, fint, nästan

omärkligt strimniadt, för öfrigt slätt, knappast glänsande, tunt. Vind-

ningarne 6—7, något hvälfda, skilda af en teinligen djup söm.

Nafvelfåran jemnsmal. Mynningen äggrund eller ofta äggrundt af-

lång. Munsömmen utviken, endast vid spindelen tillbakaböjd, in-

vändigt med en mycket tunn, hvit läpp
;

ytterkanten bågböjd. —
Djuret ofvan mörkt, under hvitaktigt.

Förekommer i löfskogar. I Skåne vid Esperöd (Nilss.) , vid

Bäckaskog, Akesholm, Lillös lund nära Christianstad (mycket allm.
!)

och vid Ignaberga (Malm), vid Fogelsång (Stud. J. A. Wallin) samt

Beltebei'ga ! I Småland vid Rosenlund nära Jönköping och i We-
stergötland på Mörkeklef (J. E. Zetterstedt, enl. ex.). I Nerike på

Hamrarne i Göthlunda (C. Hartm.).

1. Liksom Succinea oblonga har denna art, isynnerhet de icke fullt

utväxta exemplaren, skalet öfverdraget med en gråaktig smutsskorpa (af

deras excrementer?), som gör, att de äro mycket svåra att varseblifva på

de med en lika färgad bark öfverklädda grenarne af hassel, hvarest de

oftast finnas. Man finner nemligen ytterst sällan lefvande fullväxta exem-

plar på marken under sommaren. Straxt på våren börja dessa krypa

uppåt de omgifvande trädens stammar och fortfara dermed, så att man i

September och Oktober månader finner dem ända upp i trädens toppar

eller grenarnes spetsar. Alltid har jag högst upp funnit endast fullbildade

snäckor, men ju längre ned på stammarne jag sökt, ju yngre hafva de

varit, och derföre nederst de minst utbildade individerna.

2. Den anförda figuren hos Rossm. är mycket olika vår art, som är

mycket kortare och tjockare och med en helt annan mynningsform, ty

spindelkanten är rät, endast ytterkanten bågformig, då båda kanterna

hos figuren äro lika bågböjda. Ett af de ex. Lektor Z. sändt mig från

Jönköping afviker betydligt från alla andra jag sett af denna art. Skalet

är aflångt, icke bukigt, 11 m. m. långt, S'/^ m. m. bredt, näst sista vind-

ningen (som hos « är betydligt, ej långt från dubbelt så l)red, som före-

gående) är fullkomligt af samma bredd, som den föregående vindningen.
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Gen. 7. Zua Leach.

Djuret såsom hos föregående slägte. — Skahf aflångt äggfor-

migt till nästan cylindriskt, utan något spår till uafvelfåra ; mynnin-

gen oval, utan tänder; munsömmen något förtjockad, enkel, rak,

utan någon spindelkant ; spiudelen inåt vriden, emot basen afstympad.

Den art af detta slägte, som tillhör vår fauna, uppehåller sig

under stenar, affallua l)lad, i mylla på skuggiga och fuktiga ställen.

1. Zua lukrica (Mull.) Leach.

SJ(aI fftdhrnnf, sWf, starld glänsande; nmnsömmcn på inre

sidan med en hrunahtig tunn valJi.

Helix subcylindrica Linné (1764) S. Nat. ed. XII p. 1248? -

Helix lubrica Miill. V. H. p. 104. — Bulimus lubricus Nilss. p. 37.

— Achåtina lubrica Rossm. Ic. 1. p. 88. fig. 43. — N. & Nyl. F. M.

p. 31. fig. 26. — Glandina lubr. Malm h. II. p. 123. - Ferrussacia

lubr. Mörch S. M. Dan. p. 26.

Denna art varierar betydligt till form och storlek. De vigti-

gaste varieteter, som jag funnit, äro följande. (Jfr Stein Schn. u.

Musch. Unig. Berlins p. 50).

Var. a) Tgpica: skalets höjd 6—6
'/a i

bredd 2—2^2 ^^- d^-

b) Luhricoidcs Michaud? (Gland. lubr. var. Nilssoni Malm
;

Bul. lubr. var. (i Nilss.): skalet 5 m. m. högt, 1^/g

m. m. bredt, nästan cylindriskt och jemnbredt ; vind-

ningar 5.

c) Ovata: skalet mörkbrunt, 6 m. m. högt, 3 m. m. bredt.

d) Nitens Schm. skalet starkt och skönt glänsande, 10 m.m.

högt och 3 m. m. bredt.

SJcalet genomskinligt, fullkomligt slätt, gulbrunt, starkt glän-

sande. Vindniugarne 6, något konvexa, den sista upptagande öfver

^/g af skalets längd. Mynningen oval, upptill vinklad. — Djuret

gråsvart, med mörkare hufvud, hals och trefvare samt ljusare sidor.

Finnes öfver hela riket. Var. b) har jag, efter Hr Malm, fun-

nit ej silllsynt på sluttniugarne å ömse sidor om nedgången till ve-

Stra kalkgrufvan vid Ignaberga i Skåne. Var. d) har jag endast

funnit ett ex. af vid Ronneby.

Gen. 8. CsecilioidCii Fe;(russac s:r.

Djuret med 4 cylindriska trefvare, de två öfre utan uppsvall-

ning i spetsen och utan ögon ; för öfrigt såsom hos föregående slägte.

— Skalet aflångt, genomskinligt, glänsande, med utdragen spira och

fint kantad söm; ingen uafvelfåra; mynningen laucettlik, utan tän-



63

der; munsöm hvass, rak, utan spindelkant ; spindelen emot basen

afstympad.

Detta slägte lefver mer eller mindre djupt (^/j— 1 fot) under

jordytan, isynnerhet på fuktiga ställen.

1. Csecilioidcs acicula (Mull.)

Slal spolformigt cyUndrisli, hriit, nästan glasMart, alldeles

slätt, med sex vindningar. L. 4—5, hredd l^j^—l^j^ in. ni.

Buccinum acicula Miill. V. H. p. 150. — Achatina acicula Nilss.

H. M. p. 38. — Rossm. Ic. VI. p. 35. f. 658. — Cajcilioides acic.

Mörch S. M. Dan. p. 29.

Skedet aflångt, nästan trindt, emot nedre ändan småningom

tilltjocknande, hvitt, starkt glänsande, slätt, genomskinligt, (utsatt

för ljusets åverkan förlorar det hastigt sin glans och genomskinlig-

het, samt blir kalkhvitt, liksom H. cryst. m. fl.). Vindningarne 6,

plattade eller obetydligt konvexa, den sista stundom nästan lika

lång som de öfriga tillsammantagne. Sömmen föga djup, under

förstoring synes den kantad. Mynningen smal , aflångt äggrund,

upptill mycket spetsigt vinklad. Munsömmen enkel, hvass, genom

en duplikatur på mynningväggen (liksom hos Iiimua?a) samman-

hängande. Dä djuret lefver, är skalet glasklart, hvitt, ytterst starkt

glänsande, med röd eller gulröd spira. — Djuret helt och hållet

hvitt, strimmigt och grynigt, med en upphöjd längslinea på näcken.

Foten sammantryckt, bakåt mycket afsmalnande och spetsig.

Denna i England och södra Eui'opa mycket allmänna art, som

äfven i Tyskland är vidt utbredd, är hos oss endast funnen vid

Lund, der Nilsson upptäckte den. Sjelf har jag haft tillfälle in-

samla många lefvaude exemplar i Bot. Trädgården, vid södra ändan

af der varande dam, alldeles invid brädden. Dess vistelseort gör

denna art sällsyntare i samlingar, än den är i naturen, och den borde

derföre, åtminstone i södra delen af riket, eftersökas isynnerhet i

af mullvadar uppkastade jordhögar invid åar och dammar.

Gen. 9. Pupa Draparnaud.

Djuret med de båda nedersta trefvai-ne vanligen ganska korta,

för öfrigt såsom hos Helix. — Skalet cylindriskt eller aflångt-ägg-

formigt, alltid högervridet, vanligen trubbigt, vindningarne 6—12,

tätt sammanpackade, den sista föga större än den nästföregående;

mynningen obetydligt högre än bred, halfrund, oftast försedd med

tänder; munsömmen tillbakaviken, ofta något lappad, stundom för-
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sedd med brilm, kanterna nästan lika höga, icke sammanlöpande,

men förenade med en hvitaktig emalj.

Dessa snäckor vistas bland uffallna löf, på mossa, under stenar,

förmultnande träd, bark o. s. v. isynnerhet på stenbundeu mark,

bland klippor och bergskrefvor. Somliga arter äro särdeles talrika

på kalkberg. — Namnet Pupa betyder puppa, lindebarn.

På vestindiska öarne eger slägtet Pupa sina största (ända till 44 m.

m. långa) och ofta med lysande färger prålande arter. I förhållande till

dessa äro de europeiska obetydliga. Subgenus Torqttilla, som innefattar

de största af vår verldsdels arter, eger dessa företrädesvis på öarne i

Medelhafvet, i Italien, Spanien, södra Frankrike, Schweitz och sydligaste

Tyskland. England har af dem endast erhållit Pupa secale och Sverige

blott P. avenacea, men de öfriga länderna noiT om Frankrike ingen art.

— Subgen. Pupilla har likaledes sitt centrum vid Alperna, men på kon-

tinenten gå flera arter upp i mellersta Tyskland, till England P. umhili-

cata, anglica och inKscontm, till Finland blott P.mnscorum. (Det nära

beslägtade subg. Orcula (Held) synes icke öfverskrida med någon enda art de

bergskedjor (Teutoburger Wald, Thuringerwald, Erzgebirge, Riesengebirge),

som gå tvärsöfver Europa från floden Ems till Oders källor). -- Det här,

liksom af de flesta nyare, isynnerhet engelska och franska författare, an-

tagna slägtet Vertigo, innefattar endast små arter, så att den minsta Pupa

alltid är större än den största Vertigo. De föredraga de tempererade

länderna framför de varma och hafva i de nordligaste delarne af Europa

egendomliga former.

A) Skalet äfigrnndf aflångt, emot spetsen hetyelligt afsmalnande;

mynnmgen eiflåugt oval, med mångri himeHikei tänder; mun-

sömmen tillhakariken. (Subgen. Torquilla Beck.)

1. Pupa aTCuacea (Brug.) Pfr.

Skal rödhnint, strimmaelt; mynningen med 7 leimell-lika tän-

der: 2 på tnynningväggen, 3 inom ytterkanten, 2 pä spindelkanten.

L. G—9; hr. 2^1^—3 m. m.

P. avena Rossm. Ic. I p. 82, f. 36; V. p. 13, f. 319. — Högb.

Vet.-Ak. Handl. 1841 p. 201. P. avenacea Mörch S. M. Dan. p. 27.

Skalet tydligt nafladt, koniskt spolformigt, trubbigt, mörkt röd-

brunt, någon gång gulbrunt, oregelbundet, stundom groft strimmadt,

knappast glänsande. Viudningarne 7-—8, starkt konvexa, förenade

genom en djup söm. Mynningen omvändt äggrund, försedd med 7

små hvita lameller: 3 af dessa finnas innanför ytterkanten, den öf-

versta kort, 2 sitta midt emot de förra på spindelkanten, den sjette

är fästad på mynningväggen, och befinna sig alla dessa temligen

djupt inuti mynningen; den 7:dc lamellen, som är störst och glän-
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sande hvit samt ofta slutar med eu tandlik uppsvallning, står utan-

för den 6:te, just der ytterkanten börjar på mynningväggen. De

tre lamellerna inom ytterkanten skina igenom skalet och synas på

utsidan såsom tre livita långsgåeude streck. Munsömmen är till-

bakaböjd, blekröd, utan läpp ; spiudelkanten rät, ytterkanten upptill

och nedtill bågböjd, på midten intryckt. — Djuret mörkgrått.

Förekommer under kalkstenar flerestädes på Gotland, isynnerhet

ymnigt på Visby Suäckgärde, der den iipptäcktes af Högberg. På

Öland har jag funnit den talrik vid Borgholm och i Östergötland

har jag tagit denna art på Omberg, vid Hvitlersbäcken. Enligt Prof.

Lovens meddelande finnes den äfveu på KinnekuUe. — Högberg

beskrifver denna art på anförda ställe i flera fall oriktigt och isyn-

nerhet vid frågan om lamellernas läge. Han säger : "pliculse tres in

margine laterali, ut liueolse lougee videntur; in columellari totidem

sibi invicem oppositpe. immersfe ; septnna in pariete aperturali soli-

taria, provecta." Bland flera hundra exemplar, som jag undersökt,

har intet enda afvikit från den af mig gifna, med Högbergs mycket

olika, beskrifniug. Samma fel, som Högberg, begår äfven Rossraäss-

ler på det ofvan och äfveu af H. citerade stället.

B) Skalet cylindrisht, truhbigt; mynningen rundad; munsömmen

tillbaJcaviken. (Subgen. PupiUa Leach.)

2. Piipa iiiiibilicatii Dräp.

SMI Jioruguli, slätt; mijnning med en lamell på Mynningväg-

gen, utåt sammanhängande med ytterl-anten; munsöm platt tillhaka-

höjd, hildande en hred Iwit list. L. 3^3^!^, hr. l^U—2 mm.

Rossm. Ic. V, VI. p. 15, f. 327. - - Högberg W. Ak. H. 1841 p.

202, — Wallengren Ant. i Zool. p. 85.

Skalet djupt och temligeu vidt nafladt, aflångt cylindriskt, mot

spetsen föga afsmalnande, trubbigt, genomskinligt, glänsande, slätt

(under förstoring med fina sneda tvärstrimmor). Vindniugarne 6—7,

föga konvexa, den sista nästan lika bred, som de två föregående

tillsammantagna, de öfriga småningom aftagande. Mynningen hälft

äggrund. Munsömmen hvit, tillbakaböjd, så att den bildar en bred,

platt list; spindelkanten rak, ytterkanten bågböjd. På myuniugväg-

gen finnes en temligen hög lamell, som utåt blir uppsvälld och för-

enar sig med ytterkanten, der denna sammanfaller med mynning-

väggen. Den yngre snäckan har konisk form, skarp munsöm, myn-

ningen nedtill vinklad och nafvelen stor och vidöppen. — Djuret



66

är blågrått, fint gryuigt, med liufvud och trefvare svarta; på undre

sidan hvitt.

Förekommer under kalkstenar, bland mossa och multnande löf,

i skrefvorna bland kalkklipporna på Gotland t. ex. på Snäckgiirdet

vid Visby och på Thorsborg (Högb. anf. st.) samt vid Capellshamn,

Klinta och på Carlsöarne (Wallengr. anf. st.).

Herr Wallengren upptager efter P. umb. en ny, af honom på Snäck-

gärdet vid Wisby i Juni 1849 funnen, art, kallad Pupa Nilsoni. Då jag

icke haft tillfälle se något exemplar, kan jag endast efter upptäckaren

anföra de karakterer, genom hvilka den skall skilja sig från P. umb.

,

som den närmast liknar. "P. Nilsoni (n. sp.): Snäckan glänsande, fint

strierad, aflångt cylindrisk, i spetsen trubbig; mynningen hälft äggrund,

i hvalfvet (på mynningväggen) försedd med en låg tandartad lamell, som

är skild från gomkanten (ytterkanten); peristoma tillbakaböjd och liildar

en smal list. Färgen horngul. L. 4, br. 2m.m." Wallengr. anf. st. p. 86.

3. Pupa nuiscoriini (Lin.) Lam.

SJcal hrunrödt, ofijdligt strmniaiU; mynning oiandad eller merl

en tand på mynningväggen, ie};e sammanhängande med yiterlanien:

munsöm något tillbahavihen, xmI yttre sidan åtföljd af en bred, up])-

höjd, hrit vcdJc. L. 3—4^1^; br. VI
^
—2 m. m.

Turbo muscorum Linné F. Su. p. 525. - Helix musc. Miill. V.

IL p. 105. — Pupa musc. Rossm. Ic. L p. 83. f. 37. — Nilss. H. M.

p. 49. -- Wahengr. Ant. i Zool. p. 83. — N. & Nyl. F. M. p. 39.

f. 31. — Mörch S. M. Dan. p. 27.

SMlet mycket trångt nafladt, aflångt cylindriskt, stundom nå-

got äggformigt, alltefter vindningarnes antal, i spetsen trubbigt och

afrundadt, svagt glänsande, med otydliga tvärstrimmor, bruurödt,

endast hos vittrade exemplar hvitaktigt. Vindningarne 6— S, obe-

tydligt konvexa, den sista något bredare än den nästföregående.

Mynningen halfrund, antingen helt och hållet utan tand, eller ock

har den på mynningväggen en sådan, låg och trubbig, hvilken icke

förenar sig iiied ytterkanten. Munsömmen något tillbakaviken, hvit-

aktig, bildande en smal, något snedt utgående list ; båda kanterna

äro bågformigt böjda mot hvarandra. Bakom munsömmens list, på

yttre sidan af skalet, finnes en bred, upphöjd, hvit valk, så att en

stark fördjupning bildus emellan denna och listen. Den yngre snäc-

kan saknar alltid denna valk, samt har skai'p, ej tillbakaviken mun-

söm, trapezformig mynning och tydligare nafvel. — Djfiret Ijusgrått,

med hufvud, trefvare samt öfre delen af kroppen svartaktiga.

Förekommer temligen allmän på torra ställen, under lösa ste-

nar, i murspringor o. s. v. öfver hela riket, isynnerhet i kalktrakter.
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1. Ingen svensk författare har någonsin röjt tvifvel på att ofvan be-

skrifna art och ingen annan är Linnés Turbo muscorum, men derom

kunna flera utländska auctorer ej blifva ense med oss. Jeifreys m. fl. en-

gelska författare förmoda, att Linné menar P. umbiUcata Dr., hvartill äf-

ven något skäl finnes att tro, emedan Linné citerar såsom synonym "Buc-

cinum exiguum flavum, mucrone obtuso s. cylindraceum" Lister Angl. 121,

t. 2, iig. 6, hvilken enl. Turton, Gray, Jeffreys, Reeve m. fl. är den verk-

liga P. umb. Detta citat är emellertid oriktigt. Draparnaud och flera

franska författare anse, att Linnés Turbo muscorum är Verttgo minuta (af

Michaud och Gräs kallad Vertigo museorum), som derföre ^los dem bär

den förra artens namn. Vi veta, att äfven detta är ett misstag, så mycket

oförklarligare, som Linné om sin T. musc. säger: magnitudo seminis se-

calis. Gray är åter af en annan, ehuru icke mindre oriktig, mening. Vid

Vertigo edentula säger han: it is very probable that this is the true Turbo

muscorum of Linnaeus, as it most accurately answers his definition in the

Systema Naturaä: testa ovata obtusa pellucida, anfractibus senis secundis,

apertura edentula. (Hos alla dessa auctorer benämnes P. muscorum för

P. marginata Dräp., utom hos Reeve, der Linnés namn riktigt är bibe-

hållet, men P. umb. är kallad P. cylindracea (^= Turbo cylindr. Da Costa,

1778).

2. Wallengren upptager i sina Anteckningar i Zoologi p. 88 Pitpa

dilucida Ziegler (Rossm. Ic. V, VI p. 15, f. 326) såsom svensk efter ett

exemplar, funnet på Snäckgärdet vid Visby bland kalkstenar och rutt-

nande löf i Juni månad 1849. Denna art igenkännes genom följande ka-

rakterer. P. dilucida Z.: skalet otydligt nafladt, jemnbredt cylindriskt,

trubbigt, genomskinligt, glänsande, slätt, horngult; vindningarne 6, starkt

konvexa, den sista fullkomligt lika bred, som de båda näst föregående

tillsammantagna; mynningen hälft äggrund, något sned, utan tänder och

lameller; munsömmen föga tillbakaböjd.

Gen. 10. Vertig-o MIjller.

T>juret med de öfre trefvarne ganska korta ; de nedre saknas.

— SlxCilet cylindi-iskt eller äggformigt, trubbigt, stundom venster-

vridet; vindningarne 5—6, högst sällan —8; mynningen hälft ägg-

rund, oftast försedd med tänder ; munsömmen rak, hvass, eller myc-

ket obetydligt utåt böjd, stundom något lappad.

Hithörande arter vistas under stenar, trästycken, multnande

blad eller krypa de upp på buskar och träd, och förekomma isyn-

nerhet på våta ställen, vid å- och sjöstränder.

A) SfiäcJcan vriden åt höger.

a) Slalef näsfan jemnhreclt ci/UndrisJxf, trtihhigt ; mynningen hälft

äggrund, utan tänder, eller med en tandWk. lamell på myn-

ningväggen; munsömmen raJc eller föga märTihart tillhahahöjd.

(Subgen. Isthmia Gray.).

5*
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1. Vertigo costulata (Nilss.).

Slal grågidt, ])å tvären' tätt ruffladt; mynning med en tand-

lik lamell på mynnitigväggens midt; vindningar 6—7, starJd kon-

rcxa. L. 2, hr. ^/^— */5 »"• "'•

Pupa cost. Nilss. H. M. p. 51. — Malm Göt. Handl. h. II. p. 124.

Wallengr. Ant. i Zool. p. 89. — Mörch S. M. Dan. p. 27.

Sknlef med temligen djup och vid iiafvel, cyliudinskt, i spet-

sen rundadt* trubbigt, fullkondigt jemnbredt. föga genomskinligt och

glänsande, på tvären räffladt, med fina upphöjda strimmor emellan

räfflorna, grågult. Tindningarne B— 7, starkt konvexa, alla nästan

lika breda, utom den sista, som är något bredare än föregående.

Mynningen hälft äggrund, utvidgad : på mynniugväggens midt fin-

nes en temligen upphJljd lamell, som utåt bildar en tand, och inom

spindelkanten, inne i mynningen, finnes en tandartad valk. Mun-

sömmen föga tillbakaböjd, utstående, endast bildande en smal, hvit-

aktig list; ytterkanten vid skalet starkt krökt utåt, hvareftcr den i

en jemn båge öfvergår i den äfven bågböjda spindelkanten. — Tfjff-

ret (enl. Nilss.) hvitt, genomskinligt, föga stötande i grått, med

svarta ögon.

Förekommer bland ruttnande löf, i mossa och under stenar vid

Esperöd nära Cimbritshamn (der Hrr Landgren, enl. Nilss., först

upptäckte den) ; vid Sölvesborg i Blekinge och på en hög bergvägg

vid S:t Marise kyrka i Visby är den tagen af Wallengren (anf. st.),

på den sednare lokalen förut af Högberg.

C. Pfeiffer (Naturg. Land- und Siisswasser MolLIII. p. 37) anser Pupa

cost. Nilss. vara identislc med P. doliolum (Brug.) Dr., hvartill äfven Nilss.

sjelf gifvit anledning derigenom att han, ehuru med"?", i synonymien upp-

tagit P. dol. Dr. Hist. des Moll. p. 62. t. 3. f. 41, 42. Pupa doHolum

skiljer sig dock betydligt frän föregående genom skalets storlek (längd

5— 6, bredd 3 m. m.) och form (uppåt bredare än nedåt), 9 vindningar,

en eller två tydliga tänder på spindelkanten o. s. v. — Jeffreys (British

Conchology Vol. I. p. 271.) förmodar, att Nilssons P. cost. är P.minuta

Stud., som den visserligen liknar mest, men den förra är lätt igenkänd

på mjTiningväggens alltid väl utbildade lamell, af. hvilken icke något spår

finnes hos P. minuta.

2. Vci'llj;o foliiiiiella (Eekz.).

Skal hnmgitlf, slätt: Mynningen tiian tänder; vindningar 8,

föga konvexa, utom den sista, som är mycket stor, tfpj^hl/ist. L.

.9 V/ 2 '"• *"•
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Pupa col. v. Wallenb. Moll. Lapp. Lixl. p. 25. — Rossm. Ic. XI.

p. 11. fig. 731. — Hartm. Ner. Moll. p. 6. — Yngre snäcka: P.

edentula Dräp., Högb. W. A. H. 1841. p. 204. — Wallengr. Ant. i

Zool. p. 90. — N. & Nyl. F. M. p. 40. f. 32. — Mörch S. M. Dan.

p. 28. — Vertigo ed. Rossm. X. p. 28. f. 646.

Slcalet trångt, meu tydligt nafladt, till ^/^ uppåt afsmalnaude

cylindi'iskt, trubbigt, glänsande, slätt, brungult. Vindningarne 8,

konvexa, mycket långsamt tilltagande, nästan lika höga och vida,

utom den sista, som är stor, uppblåst, utgörande mera än fjerde-

delen af hela skalets längd. Mynningen hälft äggrund, föga sned,

utan lameller och tänder. Munsömmen enkel, hvass, med båda kan-

terna bågböjda. Den yngre snäckan är koniskt oval, mot spetsen

något afsmalnande. — Djuret gråaktigt, på öfre sidan svart.

Arten förekommer isynnerhet på fuktiga och skuggrika ställen

i skogstrakter, troligen öfver hela riket, ehuru ingenstädes allmänt.

Oftast träffas den outbildade snäckan. Tagen i Skåne vid Esperöd

(Lilljeb., Hultmark), Håkanryd (Wallengr.), Ignaberga på hasselbu-

skar (Malm), Belteberga, på undre sidan af bladen hos Aegopodium,

ej sällsynt!, Alnarp vid hasselrötter!, på Gotland, Snäckgärdet och

Thorsborg, af Högberg, Göteborg i en bokskog emellan Backa och

Dragsmark (Malm), Nerike vid Hjelmarsberg och Dylta bruk på

unga aspstammar, vid Hami-arne och på Skåleklint bland multnade

löf (Hartm.), Luleå Ijappmark (v. Wallenberg).

Då Rossmässler på anförda ställe beskrifver Pupa^ columella, yttrar

han den förmodan att denna af v. Mårtens (i Benz' Wiirtemburgs Fauna

p. 49, 1830) uppställda art knappast är skild från Vertigo edentula.

Detta bevisar v. Wallenberg i sin afliandling oixi Luleå Lappmarks Mol-

lusker p. 25 och C. Hartman säger derom (anf. st.) "Att den allmänt s. k.

P. edentula icke är någon egen art, utan blott yngre ex. af P. columella,

visar sig påtagligen, då man, såsom vid Hjelmarsberg, träffar en mängd
ex. tillsammans, från helt unga med 2 a 3 vindningar till äldre med 4,

5 ä 6, i hvilket sednare fall man liar framför sig den yppersta, med be-

skrifningarne fullkomligt öfverensstämmande P. edentula. Men icke nog

härmed; bland dessa ex. träffas ytterligare andra, som., med bibehållande

i öfrigt af alla karakterer som de förra ega, hafva utbildat äfven en 7:e

och 8:e vindning, hvilken sista är starkt bukigt uppsvälld och med ens

gör slut på den cylindriska form, som skalet ofvan den hade. I dessa

ex. åter hafva vi en fullkomlig P. columella Benz., och ingen, som sett

alla nu omnämnda individer tillsammans på samma eller flera närstående

asptelningars stam, skulle väl kunna hysa ringaste tvifvel, att ju de sist

omtalade äro de fullväxta individerna och alla de öfriga, med färre vind-

ningar, ungar i olika åldrar, allt af en och samma art." — Jeflfreys iBri-

tish Conchol. anser P. columella Benz. vara en varietet af Vertigo edentula.
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3. Vertigo miniita (Stud.).

SJad hornhrnnf, tätt och regclhundd ivärstrimmadt ; mynning

ritan tänder; vindningar 5— 6, starJd Jconvexa, de tre sista näsfan

lika breda ocJi höga. L. 2, hr. ^/g •»?. m.

Pupa minutissima Rossm. Ic. I. p. 84. f. 38. — C. Hartm. Ner.

Moll. p. 6.

Skalet djupt nafladt, jemubredt cylindriskt, trubbigt, fint, tätt

och regelbundet tvärstrimmadt, genomskinligt, tunt, hornbrunt. Yiud-

ningarne 5—6, starkt livälfda, de tre sista nästan lika breda, den

sista bredast vid mynningen, mot venstra sidan afsmalnande, de öf-

riga fullkomligt jemnbreda. Mynningen aflångt rundad, utan tän-

der. Munsömmen mycket svagt tillbakaböjd, ytterkanten starkt ut-

böjd från mynningväggen, sedan jemnt bågformig, öfvergående i den

upptill räta spindelkanten. Djuret (enl. C. Hartm.) ljust blågrått,

på halsen mörkast, med fotens undre sida, isynnerhet längst baktill,

nästan ofärgad, i öfrigt fullkomligt lika som hos V. pygmfea, men

smärtare.

Förekommer fästad under smärre, på den mossiga kalkhällen

kringströdda, kalkflisor vid ett kalkbi"ott nära Hofsta by i Glans-

hammai'S socken i Nerike, der denna snäcka i Juli 1862 upptäcktes

af Lektor Hartman. Prof. Lilljeborg har äfven funnit den på Om-

berg. Sedermera tagen af Lektor Johanson på backar vid Westerås

(enl. ex.) och från Norge eger jag exemplar (af hvilka ett är 3

m. m. långt), tagna af Prof. Lilljeborg vid Christiania.

Denna art blef af Studer under det här upptagna namnet beskrifven

1820 i hans System. Yerzeichniss der Schweitzer Concbylien p. 89. Aret

derpå (1821) iick den namnet Fupa tmnutissima af Hartmann von Hart-

mansruthi i System der Erd- und Fluss-schuecken der Schweitz &c. (i

Steinmiillers Neue Alpina 1 Band p. 220). Ferrussac, Gray m. fl. kalla

arten Vertigo cyUndrica.

b) Skalet äggfvrmigt cylindriskt ; mynningen hälft äggrund, nä-

stan hjcrtformig , med 3—7 tänder; munsönouen någcjt tillba-

kaböjd. (Subgen. Älcea Jefifr.).

4. Vertigo aiitivertigo Brw.

Sked mörkbrunt, slätt; mynning med 7 tänder: 2 pä myn-

ningväggen, 2 inom ytterkanten, 3 på spindelka)den. L. 2, br.

i Vi '"• '>^'-

Pupa antiv. Nilss. H. M. p. 52. — Nord. & Nyl. F. M. p. 41.

f. 33. — Vertigo antiv. Rossra. Ic. X. p. 28. f. 647. — P. septem-
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dentata Wallengren Ant. i Zool. p. 91. — P. antiv. Mörch S. M.

Dan. p. 28.

STxidct nästan omärkligt nafladt, äggformigt, något uppblåst,

trubbigt, slätt, starkt glänsande, lifligt brungult eller mörkbrunt.

Vindningar 5, föga konvexa, hastigt aftagande mot spetsen, den sista

knappt bredare än den nästföregående, livilken är dubbelt bredare

än den tredje ; sista vindningen är på midten nedtryckt plattad,

dernedom går långs munscimmens yttre kant en hög åslik uppsvall-

ning, emellan hvilken och muusömmen löper en djup, men smal fåra.

Mynningen snedt hjertformig, försedd med 7 tänder, af hvilka tvenne

hvarandra närstående finnas på mynningväggen och inom ytterkan-

ten äfven tvenne hvarandra likaledes närstående, den öfversta längst

framryckt
; på spindelkanten äro tre tänder, den öfversta minst, stun-

dom ganska liten, fästad just der kanten sammanfaller med mynning-

väggen. Munsömmen hvitaktig, något tillbakaviken, ytterkanten bil-

dar från mynningväggen till intryckningen på sista vindningen en

säiskild mindre båge, derefter till öfvergången i spindelkanten en

större båge ; den sednare kanten nästan rät. •—
- Djuret gråhvitt,

ofvan på halsen svart ; foten under hvit ; trefvarne svarta.

Förekommer på fuktiga mossar, kärr och sjöstränder här och

der ända upp i Jemtland.

5. Vertlgo substriata (Jeffr.) Ald.

Slal gidhrunt, tätt tvårstrimmaät ; mynning med 6 tänder: 2

på mynningväggen, 2 inom ytterlxcmten, 2 på spindellMnten. L.

2, hr. 1 ^/a m. m.

Pupa substriata Malm. Göteb. Handl. h. II. p. 125. — Mörch S.

M. Dan. p. 28.

SJccdet med en vid, fast ej djup, nafvel, äggrundt cylindriskt,

svagt glänsande, regelbundet tvärstrimmadt, gulbrunt, Vnidningarne

4 ^/j— 5, starkt konvexa, de båda sista lika breda, hvar och en dub-

belt bredare än den tredje ; den sista mycket svagt sti-immad, nä-

stan slät, framtill försedd med 2 långsgående föi'djupningar bredvid

hvarandra, framför hvilka går, långs munsömmens ytterkant, till

nafvelhålet en på midten insänkt röd valk, som sluttar mot muu-

sömmen, så att der ej bildas någon fåra. Mynningen oval, nästan

snedt päronformig, försedd med 6 tänder: två inom ytterkanten, 2

på spindelkanten samt 2 på mynningväggen, lamellformiga. Mun-

sömmen något utbi-edd
;

ytterkanten ofvan midten grundt intryckt,

bildande upptill en stark båge, nedtill en svagare, men längre båge

;

spindelkanten bågböjd. — Djuret svartgrått.
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Förekommer på fuktiga ställen, på affallna multnande löf, \åd

gräsrötter på ängsmarker, under stenar, vid trädrötter etc. Af H:r

Malm är denna art tagen på hasselbuskar vid Ignaberga i Skåne

samt på flera ställen vid Göteborg. Jag har funnit den på många

ställen kring Ronneby i Blekinge, isynnerhet ymnig på Snäckbacken.

Hrr Hai'tman säger, att den icke är sällsynt i Nerike, hvarest den

"förekommer på sådan lokal, att man snarast skulle vilja tro den

vara en nordlig art, nemligen i sumpig skogsmark, der barrträden

växa blandade med al och björk, kring hvilkas nedersta stamdel

gerna bilda sig tutlika upphöjningar med mylla af multnande löf

och barr, hvari denna snäcka oftast träffas." (Hartm. Nei'. Moll. p.

7). Vid Upsala är den funnen af Lekt. Johanson.

H. Vortigo pjgnuea (Dräp.) Fer.

Shil mörlihrunt, sJäff; mynning 5-tandad: 1 tand sitter på
mynningväggen, 2 inom ytterhantcn och 2 på sjnndelJ^anten. L. 2,

hr. 1 ni. m.

Pupa pygm. Nilss. H. M. p. 53. — N. & Nyl. F. M. p.42.f. 34.

— Mörch S. M. Dan. p. 28. — Vertigo pygmsea Rossm. Ic. X. p.

29. f. 648.

Shalet trångt, men tydligt nafladt, äggformigt, trubbigt, matt

glänsande, slätt eller otydligt strimmadt, genomskinligt, mörkbrunt.

Vindningarne 5, ganska konvexa, den sista något bredare än den

närmast föregående och denna något bredare än den tredje ; den

sista på främre delens midt nedtryckt plattad, framtill begränsad

af en låg uppsvallning, emellan hvilken och muusömmen går en

kort och grund fåra. Mynningen hälft äggrund, 5-tandad, nemligen

med "2 tänder inom ytterkanten, af hvilka den nedre är mycket liten

och kan lätt öfverses
;
på midten af mynningväggeu finnes en tand.

Munsömmeu hvitaktig, något tillbakaböjd och utbredd; ytterkanten,

som på midten är obetydligt intryckt, öfvergår från mynningväggeu

genom en nästan jemn båge i den något bågböjda spindelkanten.

— Djtiret grått, med mörkbrun halsrygg och svarta trefvare.

Förekommer bland fuktig mossa och multnande löf, på gamla

trädstubbar o. dyl. isynnerhet på torrare ställen. I Skåne och Ble-

kinge är denna art icke sällsynt. I Nerike har Hartm. funnit den

flerestädes, vanligen under smärre löst liggande stenar, endast i kalk-

trakter. Från Westmanland har Lektor Johanson meddelat exem-

plar. Enligt Wallengren förekommer den i Dalarue samt enligt

Nilsson i Jemtland.
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7. Vertigo alpestris Ålder.

Shil (julhrnnf, tätt fmrsfrimmadt : mynning med 4 tänder: 1

på wynningräggcn, 2 inom ytUrlamten odi 1 på spindellfantcn. L.

2^U, hr. VU "'• w-

Pupa Shuttlewortbiana v. Wallenberg Lul. Lpmk Moll. ~- C.

Hartman Ner. Moll. p. 7. — Nyländer Bidr. till Finl. Natnrk. III. p.

135. " P. pygmgea var. /S. Malm Göt. H. II. p. 125?

Skalet med djup, men trång nafvel, äggformigt aflångt, små-

ningom afsmalnande mot den trubbiga spetsen, glänsande, genom-

skinligt, fint, men tätt och tydligt strimmadt, gulbrunt. Vindnin-

garne 5—S^/j, konvexa. Mynningen halfrund eller snedt päronfor-

mig, 4-tandad, nemligen med två lamellformiga tänder inom yttex'-

kanteu, en bvass tand på spindelkanten samt en lamell-lik på myn-

ningväggen. Munsömmen hvit, med yttre kanten högst obetydligt

utböjd, på midten svagt intryckt, och spindelkanten något utbredd,

bågböjd.

Förekommer bland mossa och vissnade löf samt under stenar i

gamla murar o. s. v. Af D:r v. Wallenberg upptäcktes denna art

omkring Qvickjock i Luleå Lappmark. Lektor Hartman har funnit

den på flera ställen i Nerike och Lektor Johanson (enl. meddelade

ex.) i Westmanland. Enligt Prof. Lilljeborgs meddelande finnes den

vid Upsala. Om, såsom jag förmodar. Malms var. [i af P. pygmsea

hörer hit, så är den tagen vid Christianstad (Lillö), vid Göteborg

(Gubbero och Trädgårdsföreningens plantage) och vid Norrköping

(af D:r Hansén). Sjelf har jag funnit den vid Ronneby.

8. Vertigo arctica (v. Wallenb.).

Sl'al mörJihrunt, otydligt strimmadt; mynning med 3 tänder:

1 på mynningväggen, 1 på ytterl-anten och 1 på spindel];anten. L.

5^/2, hr. 1^1 2 m. m.

Pupa aret. v. Wallenberg Lul. Lpmk Moll. fig. 3. — Nyl. Finl.

Naturk. III. p. 134.

Sladet trångt nafladt, äggfoi-migt, otydligt tvärstrimmadt, svagt

glänsande och genomskinligt, mörkbrunt. Vindningarne 5—5V2?
föga konvexa, den sista betydligt bredare än den närmast föregående,

uppsvälld. Mynningen hälft äggrund, något sned, försedd med (2—

)

3 tänder, af hvilka en finnes inom ytterkanten, en på sj)indelkanten

(hvilken stundom saknas), samt en på mynningväggen. Munsömmen
inuti hvitbelagd och något förtjockad, vid nafvelen något utåtböjd

;
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yttre kanteu vid mynningväggen bågböjd, sedan nästan rät, sned,

på midten svagt intryckt.

Denna art är af v. Wallenberg upptäckt under stenar och Ijland

multnande växter vid Qvickjock i Luleå Lappmark. Exemplar från

Klacken i Norbergs s:n i Westmanland, meddelade af Lektor Jo-

hanson, synas höra till denna art, men, såsom något skadade, kunna

de ej med säkerhet bestämmas.

B) Sriiklan vriden åt rcnsfer. (Subgen. Vcrtigo MiilL).

9. Vertigo piisilla Mull.

Slal gulhrtint, nästa /i slätt; mynning med 6—7 tabuler: 2—3

på mynnhigräggcn, 2 inom ytterlxanten odi 2 ]^å spindelkanten.

L. 2, hr. 1 III. m.

Vertigo pusilla Mull. V. H. p. 124. — Rossm. Ic. X. p. 29. fig.

649. - Pupa vertigo Nilss II. M. p. 53. — P. pusilla N. & Nyl. F.

M. p. 44. f. 36. — Mörch S. M. Dan. p. 29.

Slittlet trångt nafladt, ovalt cylindriskt, mycket fint strimmadt

eller slätt, glänsande, genomskinligt, gulbrunt. Vindningarne 5—ö^/j,

temligen konvexa, med djup söm, den sista mot mynningen starkt

nedböjd, på midten plattad, med tvenue långsgående, ujopåt diver-

gerande fåror, motsvarande tänderna i gommen, till höger starkt af-

smalnande, lika bred som den närmast föregående, hvilken är be-

tydligt bredare än den tredje. Mynningen hälft äggrund, försedd

med 6—7 tänder, af hvilka 2 äro fastade inom ytterkanten, två på

spindelkanten och 2 lamell-lika på mynningväggen, stundom med en

liten spetsig tand framom de andra. Munsömmen tunn, hvitaktig,

något tillbakaviken, med kanteilia likformigt bågböjda, den yttre

på midten intryckt och utdragen till en trubbig vinkel, hvarigenom

kanten bildar två bågar, en öfre koi't, men stark, en undre längre

och jemn. — Djuret hvitgrått ; trefvarne och öfre delen af kroppen

vackert gråblå.

Förekommer bland mossa på stenar och träd, under aflPallna

löf, under multnande trästycken, under stenar i stenrösen o. s. v.

troligen öfver hela riket.

10. Vertigo Veiictzii v. Charp.

SJcal horngulf, tätt Jinstrimniadt; mynnivg med 4 tänder: 2

på mynningväggen , 1 inom ytterkanten oeh 1 på spindelkanten. L.

i '/g, hr. '/g m. m.
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Vertigo Venetzii Rossm. Ic. X. p. 30. f. 650. — Pupa Venetzii i

Göteb. H. III. p. 152. — Pupa aiigustior (Jeffr.) Mörch S. M. Dan.

p. 29.

Slalcf med mycket otydlig nafvelfåra, äggruudt, tydligt och

vackert tvärstrimmadt, glänsande och genomskinligt, gult, något stö-

tande i brunt. Vindningarne 4^2

—

^^ obetydligt hvälfda, den sista

framtill på midten försedd med en långsgående, temligen djup fåra,

vid hvars främre ända finnes en temligen stark uppsvallning. Myn-

ningen nästan tresidigt hjertformig, 4-tandad: inom ytterkanten, i

gommen, motsvarande fåran på utsidan af sista vmdniugen, går ett

långt, bakåt krökt veck, som i sin främre ända är uppsväldt till

en tandlik knöl, under hvilken stundom finnes en liten tand; på

spindelkanten är en sned, lamellformig tand och på mynningväggen

äro tvenne tänder. Munsömmen något tillbakaböjd, med ytterkan-

ten på midten intryckt och trubbvinkligt utdragen. -- Djuret (enl.

Rossm.) blåaktigt hvitt, med gråblå trefvare samt ifrån dessa tvenne

äfven gi'åblå streck på sidorna af ryggen.

I April 1853 fann jag denna art bland multnande växtlemnin-

gar vid trädrötter i björkskogen vid Böke i Söderåkra socken i södra

delen af Calniar län. Sedermei-a är den, enligt af Prof. Lilljeborg

benäget meddelad underx'ättelse, tagen i Bohuslän vid Christineberg.

Gen. 11. ISaloa PRioEåux.

Djuret såsom hos Helix och Clausilia. — STxolet spolformigt,

venstervridet ; vindningarne många ; mynningen hälft oval eller nä-

stan päronformig, utan lameller och tänder ; munsömmen något ut-

bredd, med olika kanter; på mynningväggen höjer sig vid yttre

vinkelen en liten hvit tandlik knöl.

I'örekomnia i bergspringor, i remnor i murar, under trädrötter,

bark o. s. v. — Swainson kallade slägtet Balia, hvilket namn Gray

först förändrade till Balea och sedan till Balaea. Jeffreys anser or-

det vara taget af balius (för badius) och icke af [-iaXlog (fläckig),

då hvarken djuret eller skalet äro fläckiga.

Balea bildar en öfvergång från Pupa till Clausilia, med hvilket sed-

nare slägte det till skalets byggnad för öfrigt alldeles öfverensstämmer,

med undantag deraf, att snäckan saknar clausilium. Den misstages ock

ofta för en ung, outbildad Clausilia, men skiljes från en sådan lätt deri-

genom, att nedre kanten af sista vindningen är konvex och enkel, icke

nedtill plattad och försedd med en skarp kant, såsom hos unga individer

af Clausilia. Det utbildade skalet af Balea har alltid på mynningväggen

nära yttre vinkelen en liten tandformig upphöjning, som saknas hos den

unga snäckan, och hvarpå de kunna åtskiljas.
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1. Balea peiTcrsa (Lin.) Flem.

Slcal spolfoymigt, ajlångt-tornlild, fvnf, gcnomsldnunfk', horn-

färffadf; vinchiitujar 7—9; mynning med en Jwit Jcnöl2Jåmgnn/ng-

väggcn nära yiterlantcn. L. 6—^Va? ^'*'- ^—^"^Iz *"• ^"

Turbo perversus Lin. F. Su. p. 525. - Pupa fragilis Nilss. H.

M. p. 48. — Balea fragilis Rossm. Ic. X. p. 24. f. 636. — B. per-

versa N. & Ny). F. M. p. 37. f. 30. — Mörch S. M. Dan. p. 29.

Snald tydligt nafiadt, spolformigt tornlikt, med smal, utdragen,

något sjjetsig spira, tunt, vanligen geuomskiuande, på tvären vackert

ribbigt-färadt, silkesglänsande, hornfärgadt eller grönaktigt hvitt, stun-

dom med talrika livita strimmor tvärt öfver vindningarue. Vindnin-

garne 9, något hvälfda, den sista mot basen afrundad. Sömmen
temligen djup. Mynningen äggrundt eller något rundadt päronfor-

mig. Munsömmen enkel, med kanterna förenade på mynningväggen

genom en mycket tunn valk, på livilken man till venster finner eu

tandlik, hvitt glänsande uppsvallning (endast sällan finnes eu annan

dylik knöl nedom den förra)
;

ytterkanten är rak, livass, spindel-

kanten är vid nafvelen utviken. Längd vanl. 9^2? br. 2^/3 m. m.

;

myun. 2 '/g m. m. lång. — DJnref är blågrått, med hals och tref-

vare mörkare, på undre sidan gulaktigt.

Förekommer i de södra och mellersta landskapen mer eller

mindre sparsamt.

Till färg, storlek och form varierar denna art betydligt, på sanuna

sätt, som de nära beslägtade Clausilia-ai'terna. En af dess phaser från

Norge är under namnet Balea Sarsii Philippi (Zeitschr. f. Malak. 1847

p. 84) sålunda af L. Pfeiffer i dess Monographia Heliciorum beskrifven

:

T. sinistrorsa, suliperforata, oblongo-turrita, striatula, nitida, pellucida,

olivaceo-cornea ; spira acutiuscula ; anfracti 7, convexi, ultimus basi ro-

tundatus; apertura oblongo-semiovalis; peristomasimplex, expansiusculum,

margine sinistro sinuoso-dilatato. Long. 6, diam. 2'/^ m. m. Apertura

2 m. longa. En sådan form har jag funnit vid Carlskrona (på Kungs-

hall?). En annan fi-ån Krono-Yarfvet i Ca)'lskrona har skalet tornformigt,

med kort, trubbad spira, mörkbrunt; vinduingar 7— 8; munsömmen rundt-

omkring, men isynnerhet vid nafvelen utviken; 1. 6, br. 2 m. m.; mynn.

1*/^ m. m. lång. Mörch upptager en "B. Sarsii Philippi?" från Jutland,

hvilken skiljer sig från B. y)erversa "testa majore, ventricosiore, colore

obscure brunneo et tuberculo parietali minore." (Syn. Moll. Dan. p. 30).

Gen. 12. Claujiilia Draparxaxjd.

Djuret spensligt, likt det hos sliigtet Helix. — Slahi spolfor-

migt, vanligen vcnstervridet, i inre delen af mynningen försedt med

en egendomlig horuartad skifva, upptill afsmaluande till en ofta ut-
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dragen spets ; vindoingar talrika (till 14) ;
mynningen päronformig-

rundad, alltid försedd med 2 vid spindelen fastade lameller; mun-

sömmen oftast rundtomkring sammanhängande, sällan upptill sam-

manlöpande med sista vindningen.

Clausilierna älska företrädesvis bergiga trakter och lefva för-

nämligast i springor och klyftor på dessa ställen, i stenrös, murar

o. s. v. De anträffas ofta i mängd på samma ställe, så väl till

exemplar, som arter, och det är anmärkningsvärdt, att nästan alltid

höra de olika arterna i samma trakt till samma typ. — Såsom of-

van är nämndt finnes i inre delen af mynningen en för detta slägte

egendomlig, tunn, spiralvriden, hornartad skifva (clausilium), hvaraf

ock slägtet fått sitt namn, hvilken skifva är genom ett elastiskt skaft

fästad vid spindelen och tjenar att, då djuret dragit sig in i skalet,

i det inre af första vindningen, tillsluta detsamma. Denna efter

spindelen böjda skifva finner man i botten af första vindningen, om

man afbryter skalet nära mynningen och utdrager djuret.

Slägtet Helix har, såsom vi sett, sina flesta representanter i södra,

sydvästra och vestra delarne af Europa. Med slägtet Clausilia är för-

hållandet motsatt. Det eger öfver 250 arter i sydöstra Europa, Grekiska

Arkipelagen och Mindre Asien, och af denna stora mängd fiirekomma de

flesta i Österrike och Ungern. Mot vestern äro de märkvärdigt sällsynta.

I hela Frankrike finnas ej flera än 10—12 species, i England endast 4—-5

och i Portugal en eller två arter! I Danmark äro funna 10 arter, i Sve-

rige 7, i Norge 3 och i Finland 3. I hela vestra hemisferen förekomma

(enligt Loveli Reeve) endast 4 arter, nemligen i Westindien och i Cen-

tralamerika. Den enda art, som synes företrädesvis förekomma i vestra

delen af Europa (södra Frankrike och hufvudsakligen England) är C.

Bolphii Leach. Om denna arts förekomst i Tyskland säger A. Schmidt

(Die krit. Grupp, der Eur. Claus. p. 14): "ihr Auftreten in Deutschland

ist insofern von besonderen Interesse, als es mit der värmen Luftström-

ung in Verbindung zu stehen scheint, welche aus Sudfrankreich zwischen

den Hundsriick und der Elifel zu uns heraufzieht und sich etw^a bis in die

Pyrraonter Gegend fiihlbar macht.''

A) Skalet slätt; mnnsömnien sanimanJöpnnde ; månveck saknas.

1. Clausilia laiuiiiata (Mont.) Turt.

Skal spolformigt, slätt; nacken nedtryckt, jemnt shittancle till

mynningkanten; interlamellare slätt. L. 16—17, hr. 4 m. m.

C. bidens Nilss. H. M. p. 43. — Rossm. Ic. I. p. 76. f. 29. —
C. laminata N. & Nyl. F. M. p. 33. f. 27. — Mörch S. M. Dan. p. 30.

1) Lactea Högb. Skalet mjölkhvitt, klart genomskinligt. (V. Ak,

H. 1841. p. 201).
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Slalct spolformigt, något bukigt, temligen glänsande, slätt eller

ytterst fint och oregelbundet strimniadt, mer eller mindre genom-

skinligt, bornbrunt eller gulrödt, med en knappt märkbar nafvel-

fåra. Vindningarne 10— 11, föga konvexa. Spiran trubbig, jemnt

afsmalnande. Sömmen mycket grvmd. Nacken nedtryckt, smånin-

gom sluttande ned till mynningkanteu, sällan der något uppsvälld.

Mynningen äggrundt päronformig ; tvärsöfver gommen går en, hos

mörka exemplar mörkröd, hos ljusa nästan hvit, fläck eller upphöj-

ning. Ofre spindellamellen liten, den nedre ganska stor och nedtill

döljande spindelvecket. Gommen försedd med 4 veck, af hvilka det

första (det, som är närmast sömmen) och det tredje iiro ganska

långa, det andra kort, men tydligt, det fjerde går straxt bakom

nedra spindellamellen fram till mynningkanten. Månveck intet. Mun-

sömmen sammanlöpande, tillbakaviken och hvitkantad. Clausiliet bil-

dar en mjölkhvit, på ena sidan urholkad, på den andra konvex,

något vriden spira, hvilken i öfre ändan är tillspetsad, i den nedre

afrundad och försedd med en djup, emot tredje gomvecket svarande

inskärning. — Djiirct Ijusgråbrunt, med öfre delen af nacken, huf-

vudet och trefvarne svarta.

Förekommer under affallna löf, stenar, på trädstammar och röt-

ter från Skåne till Dalarne och Norrland. — 1) Lactea: Skåne,

Esperöd (Högberg), Christianstad vid Akesholm (Malm).

B) Slalct sfrimDiigt; nmnsönuiien samwanJiängajnle; niånvecJc

fydUgt.

a) Mynningen rundadf päronformig, idan ränna rid basen.

2. riaiisilia veiitricosa Dräp.

SMl uppblåst spolfoniiigf, urgel-et groft sfr imutadt; nacken vid

basen från sidorna sammantrycM till en nästan spetsig vinkel;

munsötnmen nästan med läpp. L. 17-—20, br. d^j^—4^!^ m. m.

C. ventr. Rossm. Ic. II. p. 9. f. 102. — Hansén W. Ak. Ö. 1848.

p. 201. - Malm Göteb. Handl. II. p. 128. — Mörch S. M. Dan. p. 31.

SJialrt spolformigt. mycket bukigt, fast, knappast glänsande,

tätt tvärribbadt, rödbrunt, med en smal, långt utdragen spira. Naf-

velfåra otydlig. Vindningarne 11—12, föga hvälfda, den sista nå-

got uppblåst, vid basen från sidorna sammantryckt till en nästan

spetsig vinkel, ifrån hvilken en upphöjning går ned till mynning-

kanten. Mynningen vid, rundadt elliptisk, 4 m. m. lång, 3 m. m.

bred, med nästan parallela kanter och en tunn, rödbrun valk tvärs-

öfver gommen. Den öfre spindellamellen går fram till sjelfva myn-
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niiigkanten, den nedre upphör före densamma ; ungefär från midten

af den sednare, nästan från samma punkt, utgå på öfre sidan tvenne

ganska starkt divergerande grenar, hvika än äro mycket tydliga, än

föga tydliga. Månvecket litet. Rummet emellan båda lamellerna

slätt. Gomveck 1, det öfra, temligen långt. Munsömmen hvit, till-

bakaviken, tjock, liksom försedd med läpp. Den yngre snäckan har

alltid starkare strieradt och oftare hvitstrimmigt skal än den äldre.

— Djuret (enl. Rossm.) ljust skiffergrått, på ryggen mörkare, stun-

dom helt och hållet ljust brungult.

Förekommer på bergiga ställen, oftast i närheten af vatten,

vanligen under stenar och mossa, men kryper dock ofta uppåt de

närstående trädens stammar, stundom till manshöjd, hvilket jag äf-

ven funnit de öfriga arterna göra, utom C. pumila. Tagen i Skåne

vid Ignaberga och Akesholm (Malm anf. st.), Esperöd (Lektor Hult-

mark, enl. Malm h. III. p. 135), Skäralid (Konserv. Roth enl. ex.

:

1. 18 '/j, br. 4^/4 m. m.), Belteberga ! o. s. v. Smål. vid Rosenlund

nära Jönköping och Westergl. på Mörkeklef (Lektor Zetterstedt, enl.

ex.) samt Östergl. på Omberg (enl. Prof. Lilljeborg).

3. Claiisilia plicatiila Dräp.

Sl'al spolformigt, firofstrhnmadt; naclcen vid basen hcgränsad

af en med mynninglianten parallel uppsvallning ; nntnsöm försedd

med bräm. L. 12—15, br. 2—2 7-2 "'• '"•

C. plic. Nilss. H. M. p. 45. - Rossm. Ic. I. p. 79. f. 52. — N.

& Nyl. P. M. p. 34. f. 28. — Mörch S. M. Dan. p. 31.

Skalet spolformigt, knappast bukigt, något glänsande, föga ge-

nomskinligt, chokoladbrunt, sällan hornbrunt, på undre sidan stun-

dom ljusare, temligen djupt strimmadt. Vindningaime 10— 14, kon-

vexa, med en temligen djup söm, utom den sista, som på öfre si-

dan är plattad. Nacken lika strierad, från sidorna föga samman-

tryckt, med en grop nedtill på midten eller närmare högra sidan,

vid basen rundtomkring begränsad af en oafbruten med mynning-

kanten parallel uppsvallning, från hvilken skalet är nästan vinkel-

rätt böjdt mot mynningen. Mynningen rund eller något oval, 2 ^/j

m. m. lång, 2 m. m. bred. Öfre spindellamellen uppnår mynning-

kanten ; den nedre är tjock och framtill liksom afstött, samt har,

liksom C. ventricosa, på öfre sidan en framåt och en bakåt riktad

gren, eller med andra ord: nedre lamellen är, lilisom hos C. ventr.,

mer eller mindre t4 formig, vanligen med den nedre framåt riktade

grenen förkortad eller stundom otydlig. Rummet einellau dessa la-
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rneller liar två eller tre, oftast mycket tydliga veck. Spindelvecket

endast skönjbart bakom den nedre spindellamellen. Af gomvecken

finnes blott det öfversta, hvilket sträcker sig föga frariiom det tem-

ligen krökta månvecket. Munsönnnen starkt tillbakaböjd, försedd

med ett något bredt hvitt bräm ; högra och nedre kanten cirkelfor-

miga. Tvärsöfver gonunen, nedom och parallel med munsöramen,

går en hvitaktig valk, vid hvars högra uppsvällda ända öfre gom-

vecket börjar. Clausiliet mjölkfargadt, å ena kanten tilltjocknadt,

bruuviolett, baktill starkt utdraget, fx-amtill afrundadt. — Djuret

grått, med hufvud, hals och trefvare nästan svarta, på undre sidan

ljusare.

Forma 1). Skalet spolformigt, med mycket kort spira, röd-

gul-brunt, glänsande, glest, men starkt strimmadt. Vindningarne

10—12, plattade, med fin söm. Nedre spindellamellen framtill två-

klufven, med greuarne parallelt sträckande sig ut i yttersta kanten.

Rummet emellan lamellerna har oftast tre starka veck. Spindelvec-

ket mycket tydligt. Öfre gomvecket sträcker sig långt framom mån-

vecket, som är särdeles tydligt i mynningen och på yttre sidan bil-

dar en citrongul båge. Nacken ilr vid basen starkare uppsvälld än

hos Cl. L. 14—15, br. 3 m. m.

Forma 2). Skalet spolformigt, brunt, matt, ytterst fint, endast

på sista vindningen tydligt strimmadt. Vindningarne 9, svagt kon-

vexa. Mynningen rundadt elliptisk, invändigt rödbrun. Öfre spin-

dellamellen hög, gående med sin öfre ända betydligt högre än myn-

ningkanterna. Nedre spindellamellen djupt inuti mynningen, grof,

knappt märkbart böjd emot den öfre, odelad, på midten försedd med

en liten hvitglänsande knöl på hvardera sidan. Gomvalken parallel

med munsömmen, nedom ytterkanten uppsvälld. Munsömmen upp-

till sammanhängande med sista vindningen, utböjd, basen cii-kelrund,

med båda kanterna fullkomligt parallela. L. 9'/^. br. 2 m. m.

Förekommer, liksom öfriga arter af detta slägte, på bergiga

ställen, från Skåne åtminstone upp till Dalarne. — Formerna 1 och

2 har jag tagit i Skåne vid Belteberga, under affallna löf vid röt-

terna af bok på sluttningen emellan källan och bäcken, tillsammans

med C. ventricosa, pumila, plicatula och nigricans. — Det toi^de

böra anmärkas att vid Skäralid i Skåne hade arten alltid följande

proportioner: de största exemplaren voro 15 ni. m. långa, 2^2 '^^

ra. breda, de minsta 11 V2 ™- "i- Jä,"gii of^i 2^4 "^- "^- breda.

1. Att båda dessa former tillhöra C. plicatulce område ("die Sipp-

schaft der Claus, plicatula" A. Schm.) synes genast af sista \andmngen,
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som nedtill, ofvan munsömmen, är begränsad af en stark, tvärs öfver

skalet gående uppsvallning, hvarigenom såväl kölen vid nafvel springan

försvinner, som basalfåran reduceras till en obetydlig fördjupning högt

upp på nacken. Sannolikt tillhör forma 1. någon af de många, hos oss

förut icke anmärkta arter, hvilka A. Schmidt i sitt arbete upptager, men,

då det inom detta särdeles svåra slägte är högst vanskligt att bestämma

de många nya arterna endast efter beskrifningar, utan originalexemplar

till jemförelse, har jag ansett tills vidare säkrast upptaga den anförda

formen så, som här är gjordt. Hvad foi-ma 2. beträffar, så är den, genom

storlek, striering, nedre lamellens och mynningens form m. m., ännu ut-

märktare, men af samma skäl, som föregående, kan den här icke till

arten med visshet bestämmas.

2. Prof. Nilsson upptager (anf. st. p. 46) af C. plicatula en var. y5,

hvilken han sålunda beskrifver: var. testa breviore, crassiore, subventri-

cosa, obsolete striata; anfractibus decem ; apertura majore; plicis colu-

melte duabus distinctis, ceteris subobsoletis. Long. 10—11, lat. fere 3

m. m. H:r Malm förmodar, att denna form är identisk med C. pumila

(C. lineolata Malm, ej Held.), hvaremot Jeffreys tror den vara samma som

C. Bolphii Leach. Heldre än att öka antalet af gissningarne, bifogar jag,

för eftersöknings skull^ de karakterer, som utmärka denna sistnämnda

art. Nacken är på venstra sidan nedtryckt, vid högra, nära nafvelfåran,

med en hög köl, glesare strimmad än de föregående vindningarne
;
gom-

valken är mycket tunn, mörk, snedt inåt gående, nedtill försvinnande;

skalet glänsande, hornbrunt; rummet emellan lamellerna vanligen med

några små veck; mynningens form såsom hos C. ventr., hvilken den mest

liknar. L. 12— 15, br. 3
'/a m- m.

3. I Hist. Moll. Su. p. 44. är ClausUia papillaris Dräp. anförd så-

som af Prof. Nilsson funnen vid Fröllinge i Halland 1814. Af H:r Malm

blef denna snäcka år 1847 noggrant, ehuru förgäfves, eftersökt på detta

ställe, och dessutom finnas flera skäl att betvifla tillvaron af den verkliga

C. pap. inom vår faunas område. Denna art är betydligt större, än N:n

uppgifver, och den tillhör endast Europas sydligaste länder, såsom Italien

och Frankrike. Någon annan form med papillerad söm måste derföre

förekomma i s. Svei-ige, och hvilken N. har bestämt såsom C. pap. Hans

diagnos är: Cl. testa fusiformi, albida, tenuiter striata; sutura papillaris

albis crenulata; apertura rotundato-ovata ; columella biplicata; interstitio

plicarum et peristomate Isevibus. Long. 11 m. m. Lat. 3 m. m. Prof.

Walmstedt anför ock i K. Vet. Akad. Öfversigt XII årgången p. 85, att

han från södra Sverige eger ett exemplar af en Clausilia "sutura papilli-

fera," hvilket åtminstone till dimensioner (längd 11 m. m., bredd 3 m. m.)

öfverensstämmer med Nilssons C. papillaris. "Bland mig bekanta arter

kommer det närmast C. labiata (Turbo) Mont. — C. solida Drp. — och

skiljer sig från de exemplar, alla från Nizza, hvilka jag eger af denna

art, endast genom mindre storlek och tydligare papillerad söm. Nämnde
art tillhör det sydöstra Frankrike och det nordvästra Italien, i hvilka

länder den uppnår sin normala storlek — längd 13 m. m., bred SVs m.

6
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m. — under det dess söm endast visar antydningar till papiller. Utom

detta artens egentliga stamland förekommer af densamma i södra Italien

en form, var. cojetuna Rossm., som är mindre än hufvudformen, från

hvilken den tillika afviker genom mer utbildad gomvalk (callus palatalis)

och tydligt papillerad söm. Af denna har jag icke haft tillfälle att se-

något exemplar, men den figur Rossmässler gifvit af densamma (Icon. f.

696) tyckes, om man undantager den tydliga gomvalken, till alla delar

öfverensstämma med det svenska exemplaret, hos hvilkct denna valk, i

likhet med förhållandet hos hufvudformen af Cl. labiata, endast visar sig

såsom en på nacken genomlysande, hvit fläck, i hvilken det föga märk-

bara gomvecket utlöper." Jag har efter Prof. W. anfört detta för att

gifva våra unga konkyliologer någon ledning vid det hvarje besvär värda

eftersökandet af Nilssons omtvistade C. papillaris.

b) Mynningen aflångt päroiiformig , med ränna vid basen.

aa) Öfre gomvecl-cn 2.

4. Claiisilia kiplicata (Moxt.).

Sl;al tätt trärrihhadt; vindningar 11—12: nedre spindellamel-

len stor, odeld; öfre gomveel^en utåt divergerande. L. IG—16^ i2,

hr. 4 m. m.

C. similis Rossm. Ic. I. p. 77. f. 30; VII, VIII p. 17. f. 468. —
C. biijlicata Mörch S. M. Dan. p. 31.

Skalet spolformigt, något bukigt och sidenglänsande, med spet-

sen smalt utdragen, tätt ribbadt, utom på de tre första vinduingarne,

som äro släta, horngult, stundom med hvita fläckar vid sömmen,

derigenom att, med korta mellanrum, 2—3 närstående ribbor till

en ijerdedel af deras längd äro hvitaktiga. Nafvelfåran otydlig.

Vindningarne 11— 12, temligen konvexa. Nacken starkare ribbad

än den öfriga delen af skalet, något sammantryckt, med en tydlig,

ända fram till mynningkanten gående köl längst till höger, derof-

van en parallel fördjupning och längre upp en större uppsvallning.

Mynningen päronformig. vanligen smal, aflång, 4 m. m. lång och

2 ^/j—2 ^/g m. m. bred, med den öfversta utdragna delen (sinulus)

mycket högre än mynningkanterna ; vid basen är en ganska djup

ränna. Den öfre spindellamellen är liten, skild från spirallamellen,

den nedre är stor, odeld, tillbakaböjd mot den öfre, stående långt

in i mynningen, framtill begränsad af en uppsvallning, som går från

öfre lamellen ned till basalrännau. Rummet emellan lamellerna är

fullkomligt slätt. Månvecket smalt, men tydligt, bågböjdt. Spiu-

delvecket knappt märkbart. De öfre gomvecken 2, korta men starka;

det öfversta, pai-allelt med sömmen eller vanligen med båda ändarna
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uppåt böjda, går under och knappast märkbart förbi månvecket; det

nedre, som på venstra sidan mycket divergerar från det förra, går

nästan fram till måuvccket. Nedre gomvecket omärkligt. Munsöm-

men sammanhängande, tillbakaböjd, hvit.

Skåne vid Esperöd (Konservator C. Roth, 1861) samt temligen

ymnig vid Öfvedsklosler (Stud. L. P. Holmström, 1862).

De exemplar, som H:r Roth på nämnde ställe tagit och efter hvilka

denna beskrifning är gjord, afvika, som man kan finna, i några mindre

vigtiga fal], frän dem utländska författare beskrifvit. De ex. af denna art,

som jag i mängd insamlat i Danmark, skilja sig från de hos oss vid Espe-

röd funna genom tätare striering, nästan jerngrå färg och ofta utvidgad

mynning, med hvilka deremot alla de exemplar, H:r Holmström meddelat

från Öfvedskloster, fullkomligt öfverensstämma.

5. Claiisilia plicata Dräp.

SJi-al fird ribhadt; rindnnir/ar 12—13; nedre spindeUamellen

odcid; öfre gomrcchcn näsfan paraUela; mnnsöni rnndfomlring för-

sedd med små ved:

C. pl. Rossm. Ic. I. p. 78. f. 31; YH, VHI p. 18. f. 470. -
Walmstedt K. Vet. Akad. Öfvers. 1855. p. 82. ^^ Mörch S. M. Dan.

p. 32.

SlcriJet spolformigt, fint på tvären ribbadt, hornbrunt, ofta med

små hvita fläckar under sömmen; spiran smal, utdragen. Vindnin-

garne 12—13, föga hvälfda, skilda af en temligen djup söm; den

sista starkare strierad. Mynningen aflångt päronformig. Öfre spin-

dellamellen såsom vanligt sammanhängande med mynningkanten;

den nedre stående långt inne i mynningen, odeld, föga tydlig. Gom-

vecken 2 öfre. Spindelvecket knappast synligt. Munsömmen till-

bakaviken, hvit eller Ijusbrun, ruudtomkring försedd med små veck,

hvilka dock stundom blifva mindre tydliga.

Funnen på kalkkHppor vid foten af Hoburgen på Gotlands

södra udde af Prof. L. E. Walmstedt.

bb) Öfre gomveeJcet 1.

6. Clausilia iiuinila Ziegl.

SJcal fvärribhadf, med smal, iftdragen spira; vindningar 11—13;

nedre spindeUamellen med två framåt oeh två baJcåt rildade grenar.

L. 11—13, hr. 3—3^1^ m. m.

Claus. pum. Rossm. Ic. IV. p. 15. f. 259. - A. Schmidt Krit.

Gr. Claus. p. 51. f. 122—125. — C. lineolata Malm Göteb. Vet. Soc.

H. II. p. 128, ni. p. 135. — C. rugosa var. pumila Lilljeborg Vet.

Ak. Öfv. 1858. p. 9. (forma minor).

6*
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Skalet spolformigt, mer eller mindre långstriickt eller bukigt,

stundom kort och tjockt, med utdragen spira, tätt tv;lrril:)badt, Jjust,

liorngult, eller mörkt, rödbrunt, oftast med talrika livita strimmor

under sutureu. Vindningarne 11— 13, något konvexa, de 5 första

lika breda. Nacken lika strierad, nedtill starkt sammantryckt, längst

till höger med en stark, något böjd, till mynninglauiten löpande

köl, derofvan en parallel, vanligen djup fåra och längre upp en

svagare uppsvallning. Mynningen piironformig, 2 ^/^—3 m. m. lång,

2—2 */2 m. m. bred. Öfre spindellamellen låg ; den nedre djupt

inuti mynningen, alltid bildad mer eller mindre likt ett ><\ d. v. s.

med två bakåt och två framåt riktade grenar. Af dessa är någon-

gång den öfversta bakåt mindre tydlig än den nedre och de båda

främre grenarne äro än lika skilda, som de bakre, än blifva de, ge-

nom den undre grenens böjning, nästan parallela och löpa ut i yt-

tersta kanten, än äro de korta och nästan sammanflytande på myn-

ningkanten. Rummet emellan lamellerna har vanligen ett eller två

veck. Månvecket tydligt, tjockt, upptill bågböjdt, nedtill rakt. Öfre

gomvecket ett, långt, parallelt med sömmen, gående mycket tydligt

framom måuvecket. Nedre gomvecket, ifrån den stiuidom otydliga

kallositeten vid basen, icke i-äckande fram till måuvecket. Mun-
sömmen något tillbakaböjd, hvit.

Forma 1). Skalet högre och skarpare strimmadt. Mynningen

päronformig, smal, med en djup ränna vid basen. Öfre spindella-

mellen liten, den nedre stor, odeld. Kummet emellan lamellerna

slätt. Öfre gomvecket ett, icke sträckande sig förbi månvecket;

nedre gomvecket tydligt. L. 16, br. S^/j m. m. Mynu. 1. 4, br.

2^2 111- ni-

Förekommer bland multnande löf, på något fuktiga ställen.

Vid Belteberga i Skåne och på Wäfversunda storäng vid Omberg

har jag funnit denna art vara temligeu allmän. Ar föröfrigt tagen

i Skåne vid W. Wram (Lilljeb.), vid Ringsjön (J. A. Walliu, enl.

ex.) och Akesholm (Malm) samt i Nerike på Sivåleklint och Willing-

kullen (C. Hartm. Ner. Moll.). — Foi-ma 1 : Skåne, Westra Wi'am

(Prof. Lilljeborg anf. st.).

1. Ehuru ingen mig bekant författare angifver nedre lamellens form

sådan, som jag hilr gjort, är jag dock genom originalexemplar ft>rvissad

om, att denna hos oss funna, här beskrifna, Clausilia är identisk med C. pumila

Ziegler, Rossm., Schmidt. Den sistnämnde säger: lamella infera profunda,

antice plerumque bifurcata; Lilljeborg: lamella inferior parva, plerumque

extus bigibba, interdum bifurcata. Jag har dock aldrig, bland den mängd
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såväl in- som utländska exemplar jag undersökt, funnit någon af de båda

bakåt riktade grenarne saknas.

2. I "Öfversigt af K. Vet. Akad Förh." 1858 bar Prof. Lilljeborg i

en mycket upplysande uppsats sökt visa, att flertalet af de hos Schmidt,

Rossmässler och andra såsom sjelfständiga arter upptagna till Clausilia

rugosa-gruppen hörande former endast äro varieteter af nämnda poly-

morfa art. Sådana äro C. duhia Dräp. Schm., G. cruciata Stud. Schm.

och C. ptimila Z. Rossm. Schm. De två första skulle bilda öfvergången

från C. nigricans till den sista, men då dessa "öfvergångar" icke äro, mig

veterligen, tagna i Sverige, kan jag om dem ej här yttra mig. C. piimila

kan jag emellertid icke annat än anse såsom en art, lika god, som de

flesta andra inom detta slägte. I nämnda uppsats beskrifver Prof. L. en

mycket märkvärdig, vid W. Wram tagen, form, hvars vigtigaste karak-

terer jag här ofvan angifvit. Genom sin storlek, starka striering, myn-

ningform, djupa basalränna, stora odelade nedre lamell och korta öfre

gomveck visar den en mycket nära öfverensstämmelse med C. biplicata;

men å andra sidan står den, genom frånvaron af det ena öfre och när-

varon af det undre gomvecket, i förening med C. pumila. Denna form

får dock icke anses bilda någon slags öfvergång emellan de båda arterna,

hvilka ganska säkert äro väl skilda, utan betraktas såsom en mot C. bi-

plicatae område gående radie af C. pumila, som utsänder andra mot C.

rugosa. Detta torde väl ock vara Rossmässlers mening då han (Ic. VII

& VIII p. 24) säger: Ueber Claus, pumila schliesst sich C. rugosa an C.

similis (C. biplicata Mont.) an.

3. C lineolata Held — med hvilken Malm anf. st. förvexlade denna

art — skiljer sig lätt bland annat genom formen hos nacken och myn-
ningen, hvilka båda äro såsom hos C. plicatula, d. v. s. den förra utan

köl vid nafvelen och den sednare utan ränna vid basen. Den nordligaste

punkt, der C. lineolata Held finnes, är Hartz.

7. Clausilia ni^rieaiis Pultenf.y, Gray.

SJcal finstrh)nnadt, med Jcort spira; vindningar 10—11; nedre

spindcUameUen framtill enlel eller med 1-2 knölar, hakat stundom

klufven. L. 8—11, hr. 2—2'^]^ m. m.

C. rugosa Nilss. H. M. p. 46 — C. oMusa Rossm. Ic. VII. p. 20.

fig. 482. — C. nigricans N. & Nyl. F. M. p. 36. f. 29. — C. biden-

tata (Ström) Mörch S. M. Dan. p. 30.

Var. a). Skalet mycket fint strimmadt, starkt biikigt, kort;

rummet emellan lamellerna slätt. L. 8 m. m., bredd 2 V2 i^^- "i-

(C. nigr. var. septentrionalis A. Schm.).

Var. b). Skalet mycket fint strimmadt, nästan jemnbredt cy-

lindriskt, ljust rödbrunt; rummet emellan lamellerna med 4 veck.

L. 11 m. m., br. 2 m. m.
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Slcalet spolformigt eller stundom, isynnerhet hos artens minsta

former, bukigt, fint, men vackert tvärstrimmadt, ofta med fina spi-

ralstrimmor på sista vindningen, till färgen gul-, grå-, röd- eller

svart-brunt, i seduare fallet ofta med mer eller mindre tydliga hvita

strimmor under suturen och mer eller mindre glans. Vindningarne

vanligen 10, sällan flei-a, plattade ; de 3 första lika breda, den sista

vid nafvelfåran med en hög köllik upphöjning, som går ned till

mynningkanten, derofvan en parallel något krökt fåra. Mynningen

päronformig, aflång, vid basen med en djup ränna och bredvid den

med en vanligen hvit knöl. Öfre spindellamellen oftast förenad med

spirallamellen på öfversta kanten af mynningväggen ; den nedre är

till storlek och form underkastad många förändringar. Än är den

framtill försvinnande, än slutar den med en obetydlig uppsvallning

eller med två knölar, den ena öfver den andra ; stundom utgår från

den öfre knölen en fin lamell ända frani till mynningkanten, stun-

dom får densamma en bakåt riktad gren, eller från nedre knölen

ett framåt riktadt veck ; ofta är nedi'e spindellamellen bakåt gaftel-

klufven. Rummet emellan lamollei-na ilv än alldeles slätt, än har

det två, sällan flera, veck. Gonivecken två, det öfre nästan paral-

lelt med sömmen, det nedre stundom otydligt. Spindelvecket tem-

ligen framstående. Månvecket starkt krökt, tydligt. Munsömmeu

hvit, tillbakaviken. Clausiliet såsom hos C. plicatula.

Förekommer allmänt från Skåne till Nori4and och troligen Lapp-

land. — Var. b : Blekinge, Ronneby.

Nilsson har en var. y. ("testa majori subveutricosa brunnea, nitida,

minutissimc striata; plicarura columellne interstitio plicula solitaria obli-

qua") hvilken Rossmässler m. fl. anse vara identisk med C. pumila, b vil-

ket dock orden "minutissime striata" motsäga, hvarföre Lilljeborg för-

modar, att Nilssons form är C. dnhia Dräp. Denna sistnämnda, omtvi-

stade, men af A. Schm. såsom god art ansedda, snäcka beskrifves i "Die

Krit. Grupp, der Europ. Claus." p. 40 (då vi afskilja de mindre väsent-

liga karakterna) sålunda : skalet strimmadt, bukigt spolformigt, brunt,

med täta hvita strimmor; rummet emellan lamellerna nästan alltid slätt;

öfre lamellen snedt riktad mot midten af venstra kanten, den nedre djupt

inne, framtill tvåknölig; månvecket otydligt. L. 13, br. 3 m. m. Skiljer

sig dessutom från C. nigr. derigenom, att nedre gomvecket ofta saknas,

hvilket hos den sednare aldrig liilnder, och från C. pumila derigenom, att

vindningarne tilltaga i höjd redan frän don 4:de, då hos C. pum. de 6 7

öfversta äro lika höga. Utom Cl. dubia upptager H:r Mörch för Danmark

C. purvvla Stud. ("testa gracilis, Isevigata, saturate brunnea, long. 9 m.

m.") samt C. sejuncta Schm. ("testa pra3cedenti (C. pum.) peraffinis sed

major (long. 15 m. m.), labio interno obtuse pliculoso").
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II. Uydrophila. Trefvare två, kontraktila, antingen cy-

lindriska, korta, eller borstlika, långa, eller triangu-

lära, tillplattade, med ögonen vid eller nära deras bas.

Vistas i vatten eller på fuktiga ställen.

Fam. o. Auriculidse.

Trefvare nästan cylindriska, korta ; raantelen med uppsvälld

kant. innesluten inom skalet, som oftast liar tjock, tillbakaviken

munsöm och tandad mynning.

Dessa blötdjur stå fullkomligt på gränsen emellan land- och

vatten-molluskerna. Liksom de förra hafva de trinda, jemntjocka

eller något klubblika trefvare, men i likhet med vattensnäckorna

hafva de ögonen vid tr( fvarnes bas och trefvarne äro blott kontrak-

tila, icke retraktila, ty det är icke deras spets, som först försvinner,

utan deras bas och spetsen blir alltid synlig. Till vistelseorten öf-

verensstämmer den hos oss förekommande arten mera med land-

molluskerna, ehuru den alltid väljer mycket fuktiga ställen ; men
många hithörande exotiska slägten (t. ex. Melampus, Marinula)

hafva arter, som icke blott vistns i sött eller bräckt, utan i full-

komligt salt vatten.

Gen. 13. CarycBiiwiBi MDller.

Djuret har två koiia trubbiga trefvare, vid hvilkas bas ögonen

äro belägna. — Skalet högervridet, aflångt-ovalt ; mynningen något

sned, m.era lång än bred, försedd med tänder eller veck ; munsöm-

men tjock, uppsvälld och tillbakaviken.

• De få arter, som utgöra detta slägte, äro alla ganska små och,

med undantag af en i Indien, tillhöra de Europa och Nord-Amerika.

De vistas på mycket fuktiga ställen.

1. Carjchliaii uiiiiiniiiiii Mull.

Slxd hvitf, glänsande; nnjnning hredt äggrund, med 3 tänder

;

vindningar 5—5^2- -^- ^> ^*"- ^ "'• >»

C. min. Miill. V. H. p. 125. Rossm. Ic. X. p. 36. f. 660. —
Auricula minima Nilss. H. M. p. 55. N. & Nyl. F. M. p. 46. f. 37.

— Car. min. Mörch Syn. Moll. Dan. p. 35.

Skalet hvitt, genomskinande, glänsande, mycket fint strimmadt,

till formen antingen aflångt, nästan cylindriskt, med tornlik spira,

eller mera uppsväldt, ovalt, med kort, trubbig spira. Vindningarne

5— 5*/j, konvexa; den sista upptagande ^/j af skalets längd. Myn-
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ningen äggrund eller elliptisk, sned, med tre tänder, af hvilka en

är vecklik och fästad på mynningväggen, en större på spindelkan-

ten och en inom ytterkanten. Munsömmeus yttre kant på raidten

intryckt. — Djuret hvitt, med svarta ögon.

Förekommer under affallua löf, multnande trästycken o. s. v.

på fuktiga ställen, temligen allmänt, på flera ställen ymnigt.

Fam. 4. LimnseidBB.

Trefvare borstlika eller plattade ; manteleu har tunn kant. hel

eller flikad, innesluten inom skalet eller utsträckt och tillbakaviken.

Skalet har alltid rak, hvass munsöm och otandad mynning.

Oaktadt den stora olikhet, som finnes emellan suilckskalen inom

de ti"e underafdeluiugarne af denna familj och som gjort, att de hit-

hörande genera ofta blifvit skilda långt från hvaraudra i systemer,

som byggts endast på testaceologiska grunder; utgöra de dock, till-

följe af djurens stora öfverensstämmelse, en väl begränsad och na-

turlig grupp.

AÄ) LimnmnfB. Sicalet ovalf-tornlild, spiralvridet; den sista

vindningen stor; mynningen långsträckt.

aa) Skalet högerrridet.

Gen. 14. Ijiiiiiic)oa Lamarck.

Djuret tjockt, med en kort, bred, baktill rundad fot ; trefvarne

två, plattade, triangelformiga, framtill, vid basens inre sida, försedda

med ög(m ; munseglet framtill tvådeladt : mantelen helt och hållet

innesluten i skalet. — Skalet äggformigt-tornlikt, med en stundom

ganska tydlig nafvelstrimma vid nedre ändan af det öfver den vridna

mynningväggen tillbakaslagna vecket ; vindningarne hastigt tilltagande,

den sista mer eller mindre bukig, stor; mynningen aflåugt iiggruud,

oftast upptill spetsig.

Namnet härledas af lifivt], träsk.

A) Sista vindningen mycket stor, huligt tipphJåst; mynningen

mer än hälften så lång, som skalet.

1. liiiuusca stiigiialis (L.) Lam.

Sked äggrundt kägcllikt, med tornlikt utdragen, spetsig sp)ira;

vindningar 7. L. 40—60, hr. IS—39 ni. m.

Helix stagn. Lin. F. S. p. 530. — Buccinum stagn. Miill. V. H.

p. 132. — Lymmea stagn. Nilss. H. M. p. 60. — Limngeus stagn.
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Rossm. Ic. I. p. 95. f. 49. — Lymueeus stagn. N. & Nyl. F. M. p.

51. f. 41. — Limnaea stagn. Mörch Syn. Moll. Dan. p. 38. — Yngre

snäcka: Helix fragilis Lin. F. S. p. 530.

a vulgäris: skalet fast; spiran långspetsig; sista vindningen

upptill trubbigt vinklad ; mynningen aflåug, något fyrkantig. L.

50—60, br. 26—29 m. m. ; mynn. 32—34 m. m. lång.

/? gracilis Mörch : spiran smal, lång ; vindningarne vid den

djupa sömmen intryckta. L. 50, br. 18—20 m. m. ; mynn. 23

m. m. lång.

y lamsfris Stud. Chemn. (enl. Mörch) : spiran mycket kort,

nästan af mynningens halfva längd; vindningarne upptill nedtryckta.

å roseo-lahiata Wolf (hos Sturm) : skal mörkt hornfärgadt, tunt,

invändigt hvitt, med den nedersta läppformigt uppsvällda kanten af

mynningväggen i'0senfärgad ; vindningarne jemnt hvälfda. L. 47—50,

br. 20—22 m. m.

e horealis Bourgt. (enl. Mörch) : skalet fast, föga genomskin-

ligt ; spiran kort, hastigt tillspetsad ; sista vindningen upptill run-

dad. L. 50, br. 27 m. m. ; mynn. 31 m. m.

Slrdet äggrundt kägellikt, mer eller mindre tunt och genom-

skinande, hornbrunt eller rödgrått, tätt och närmast mynningkanten

ofta vågformigt tvärstrimmadt, stundom med otydliga spiralstrim-

mor. Vindningarne 7, den sista aflång, bukigt uppblåst, ofta tvärt

stupande mot sömmen. Spiran mer eller mindre långspetsad. Myn-

ningen oval, stundom kantig eller vinklad. Munsömmen skarp, vid

spindelkanten tillbakaviken. Den yngre snäckan är mycket tunn och

genomskinlig, hvitgul, med äggrundt aflång mynning. — Djuret

gulgrått, mer eller mindre tätt beströdd med gula prickar. Det

icke ufväxta djuret är hvitt.

Förekommer i sjöar, diken, dammar, kärr och andra stillastå-

ende vattensamlingar äfvensom fästad vid stenar på hafsstränderna,

mer eller mindre allmänt öfver hela riket. Enligt Malm skall den

saknas i de vestligaste provinserna. — y lac. är tagen på Gotland

i Tingstäde Träsk (Lindstr. enl. Mörch) och vid Borgby på Öland.

— d roseo-lab. Skåne vid Lund, Malmö m. fl. st.

2. LiniusB» liinosa.

Sl:al äggformigt-ovalt-ldoirundt, med 1(ort spira; vindningar

4—5. L. 9—28, hr. 5^1^-22 m. m.

a Auricidaria: skalet bukigt uppblåst, rundadt, halfklotformigt

;

yttersta vindningen formad nästan som ett öi-a, utgörande nästan
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hela skalet; siMiidcIeii starkt vriden; niynuingen i lnig grad vidgad,

upptill och nedtill i'undad; myiniingkauterna nästan sannnanhiin-

gande ; munsömnien oftast bredt utviken.

Lymneea auric. Nilss. H. M. p. 61. - Limnteus auric. Rossm. Ic.

I. p. 98. — Lymna3us aur. N. & Nyl. F. M. p. 53. — Limna^a aur.

Mörch S. M. Dan. p. 40.

— normalis: skalet mycket tunt och skört; bakre delen

af sista vindningen smal ; spiran mycket kort, ofta vida lägre

än den bågformigt uppstigande mynningkanten; mynningväggen

kort; mynningen äggformigt rund. L. 25—28, br. 22—27

m. m. Rossm. Ic. fig. 55. N. & Nyl. F. M. fig. 42.

— acutior Gräs : skalet fastare ; bakre delen af sista vind-

ningen bred ; spiran utdragen, spetsig, ofta betydligt högre än

den bågböjda mynningkauten ; mynningväggen lång ; mynnin-

gen halfcirkelformig. L. 25—27, br. 14— 16 m. m. Alb. Gräs.

Moll. du Dep. de risere pl. 5 f. 2.

— inniiUa: skalet mycket tunt, plattadt halfklotformigt,

ofta tilckt af en mörkbrun skorpa ; spiran mycket kort ; myn-

ningkanten rundtomkring bredt utviken ; mynningen äggformigt

rundad. L. 16—20, br. 14— 18 m. m. Limn. aur. var. 2,

a Mörch.

/? Orafa: skalet ovalt äggformigt; sista vindningen vidgad, blås-

formig ; spindelen vanligen föga vriden ; mynningen upptill aftagande

och spetsig, nedtill rund ; mynningväggens veck otydligt ; munsöm-

men enkel, hvass, rak, endast vid nafvelen något tillbakaviken.

— Burnetti Ålder : skalet rundadt äggfoi'migt ; spiran myc-

ket kort; mynningen bredt oval; viudningar 3— I. L. Il), br.

8, mynn. 9 m. m. lång. Forb. & Hanl. Brit. Moll, IV. p.

172, pl. 123, f. 8—9 enl. Malm Göt. Haudl. II. p. 144; VHI

p. 143. f. a. — L. lucustris Leach. Mörch S. M. Dan. p. 41 ?

— succinca Nilss. : skalet äggrundt, slätt, rödgult, starkt

glänsande ; spiran kort, nästan trubbig ; mynningen oval ; viud-

ningar 4. L. 9, br. 5^/3—6, mynn. 7(—8) m. m. lång; spiran

3 m. m. hr>g. Nilss. H. M. p. 66.

— Inltliica (Lin.) Nilss. : skalet äggrundt ovalt, rynkigt

striunnadt, gulbrunt; spiran kort; mynningen oval, något vid-

gad; viudningar 4. L. 12, br. 7, mynn. 10 m. m. lång.

HeHx balthica Lin. Gottl. Resa p. 261, F. Su. p. 532; Lym-
na>a balth. Nilss. H. M. p. 65. Lymufeus ovatus y balthicus
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N. & Nyl. F. M. p. 56, f. 4:3, c. Malm anf. st. h. VIII. p.

143. fig. b.

— orata, normalis: skalet ovalt äggforraigt, strimmadt,

gulaktigt horiifärgadt, tunt; spiran kort, spetsig, mynningen

oval ; viudningar 4— 5, den sista mycket stor, blåsfonnig. L.

25—28. br. 18—20, mynn. 20—22 m. m. lång, 13—14 m.

m. bred. Lymnsea ovata /i Nilss. H. M. p. 63. Lymnaäus ovatus

a N. & Nyl. F. M. p. 55. f. 43 a. Limnseus ovatus Kossm.

Ic. I. p. 100. f. 55. Malm anf. st. VIII. p. 143. fig. c, d.

a) rnargaritacea: skalet i vattnet och nyss upptaget

kolsvart, men blir sedan horngult eller gulrödt, invändigt

i hög grad perlmoglänsaude, hvilken glans bibehåller sig

oförändrad i många år. L. 18, br. 9, mynn. 12 m. m.

lång, 8 m. m. bred.

— vulgaris Pfr, : skalet äggrundt, tunt, ytterst fint strim-

madt, gulaktigt ; spiran längre än hos de föregående ; mynnin-

gen aflångt oval; vindningarne 4— 5, den sista något uppblåst,

vackert hvälfd. L. 17—20, br. iO-12, mynn. 12—14 m.

m. lång, 8 m. m. bred. Lymnsea ovata var. a Nilss. H. M.

p. 63. Lymn. övat. /? vulgaris N. & Nyl. F. M. p. 55. fig.

43, b. Limnseus vulg. Rossm. Ic. I. p. 97. f. 53. Malm h.

Vm. p. 143. f. e\ e\ e\

y Féregra Lam. : skalet aflångt äggrundt, genomskinande. strim-

madt, gulbrunt ; spiran spetsig, längre än hos föregående ; mynnin-

gen spetsigt oval; vindningarne 4—5, starkt konvexa, skilda af en

mycket djup söm, den sista uppåt afsmalnande.

— major: snäckan stor, tunn, genomskinlig; mynningen

upptill knappt vinklad; mynningväggen trind, med mycket otyd-

ligt veck. L. 20, br. 12, mynn. 12—13 ^/j m. m. lång; spi-

ran 9 m. m. lång. L. peregra var. a Nilss. H. M. p. 67. Lim-

nseus pereger a major Rossm. Ic. I. p. 97. Malm h. VIII. p.

143. fig. eb.

— lahiafa: snäckan mindre; mynningen rundadt äggfor-

mig; vindningarne 4, den sista bukigt uppblåst; munsömmen
invändigt belagd med en platt, hvit läpp. L. 12—13, br. 7— 8,

mynn. 9 m. m. lång, 6 m. m. bred; spiran 5 m. m. hög. Lym-
na^a peregra var. d Nilss, H. M. p. 68. Limn. pereger [3 la-

biatus Rossm. Ic. I. p. 98. f. 54. Lymn. pereger N. & Nyl.

F. M. p. 57. f. 44. Malm h. VHL p. 143. fig. e^.
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— atraia Cliemn. : snäckan utdraget äggrund, nästan cy-

lindrisk ; mynningen kort ; spiran något tornlikt utdragen . Mörch

S. M. Dan. p. 44. Wallenb. Moll. Lapp. Lul. p. 30. pl. 1. f. 9.

Förekommer i floder, sjöar, dammar, träsk, diken o. s. v. äf-

vensom vid hafsstränder, der vattnets saltlialt är ringa, a Änr. är

i Skåne flerest. allmän såsom i Ringsjön, Råbelöfsjön, Ifösjön, Seje

och Höje åar m. fl. st. ; Blek. i Emmalmltsjön etc. ; Nerike i grunda

vikar af Hjelmaren och Tisaren (C. Hartm. N. M. p. 9) ; Stockholms-

trakten flerest. (Wikstr. Stockh. Fl.) ; Östergötl. i Öfversjön (Malm

h. II. p. 142) ; Westei-ås i Svartån (Lekt. Johanson i In^ef) : Upsala

(Prof. Lilljeborg) ; var. pvntila: Skåne, Malmö i en kanal vid Borg-

mästareängen, /i Ov. — Burn.: Göta elfs mynning (Malm h. II.

p. 144); — succinca: på hafsstranden vid Trelleborg och Skanör;

— halihica: Gotland vid Hoburgen (Linné), Visby (Lilljeborg enl.

Malm), Sk. vid Esperöd (på tång och stenar vid hafsstranden: Nilss.

p. 65), Göteborg (Malm h. II. p. 145); — orata, norm.: allmän;

var. margarit.: Skåne i träsk vid Säbyholm näva Landskrona, högst

ymnig; — ridg. allmän öfver hela riket, y Peregra — maj. fins

ifrån Sk. till och med Lappm. ; — lah.: Gotl. (Högb.), Sk. flerest.,

vid Lund etc; — atraia: Lul. Lappm. (Wallenb. anf. st.), Öland

på många ställen på alfvaren.

1. Linné har i Fauna Suecica lemnat diagnos på en vattensnäcka,

som han kallar H. limosa. Detta namn öfverflyttar Malm (anf. st. h. II.

p. 142) på Ljmmaja succinea, balthica, ovata ocli peregra Nilss., hvilka

alla han förenar under det gemensamma namnet Limnsea limosa. Jag har

behållit detta namn, såsom särdeles betecknande, men har sett mig tvun-

gen derunder äfven ställa L. auricularia. Liksom H:r Malm anser jag

Linnés H. limosa vara en hithörande form, hvilket H:r O. Mörch förne-

kar. I Synopsis Molluscorum Daniae p. 43, noten, säger han: "At Helix

limosa L. ikke er en Limntea, fremgaaer af Beskrivelsen i Fauna Suecica

ed. I. p. 376. N:r 1314: T. oblongiuscula; anfractibus 5, pellucida: ore

ovato. Hab. in fluviis. Prsecedentibus duabus (H. vivipare et tentaculata)

duplo minor; operculo etiam clauditur (.Hybernaculum kan neppe vaere

meent). Testa pellucida & valde tenera, prsecedentibus duabus acuta ma-

gis. I S. N. XII. tilföies Gualt. t. 5. f. H, som er Succinea putris jun.,

cg dersom det er Trykfeil for f. N., som Moquin vil, er det L. ovata;

hvis, for f. B., er det en Bithinia, eller for t. 4. f. H, en Pomatias. Jeg

formoder, at Linné, ligesom Muller, har gjort to Arter af B. tentaculata,

eftersom Exemplarerne ere urene og correderede eller ikke. B. ventri-

cosa har dog neppe vteret meent. Menke anseer den for L. truncatula."

Häremot vill jag anföra, att H. limosa Linné Fauna Su. ed. 2. p. 531.

n:r 2190 (till hvilken citeras F. Su. ed. 1 n:r 1314) utan tvifvel är en

I
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form af Limncea ovata Auct. och vida skild ifrån alla Paludina- eller Bi-

thinia-arter. "Testa pellucida & valde tenera ac acuta." Följande n:r (2191)

är H. tentaculata, om hvilken det heter: "Habitat cum prascedente. Hsec

quadruplo minor est — — — — oi)erculo etiam clauditur."

2. De flesta författare skilja L. auricularia såsom en egen art, äf-

ven de, som sammanföra de öfriga här upptagna formerna. Stein (i Schn.

uud Musch, der Umgeg. Berlins, 1850) förenar under Limnseus aur. Helix

aur. Linné, H. limosa Lin. och Limnseus vulg. Pfr. Rossm., men uppta-

ger L. peregra såsom egen art. Loveli Reeve (Land and Freshwater

Moll., 1863) anser deremot L. auric. vara en god art, men räknar alla

öfriga af mig anförda former till L. limosa Lin. (Syst. Nat. ed. X. 1758).

För min del anser jag det riktigast att, såsom ofvan skedt, icke skilja L.

auiucularia, ty huru afvikande den typiska formen än är, förefinnes dock

en mängd öfvergångar, och är den, liksom de öfriga, helt och hållet be-

roende af yttre omständigheter. I större sjöar och strömmar synes L.

aur. lättast utbilda sin typiska form, och ju mera nedtryckt spiran hos

densamma är, ju mera utbredes och uppvikes munkanten. På samma
ställe, men vid någon olikhet i lokalen kunna exemplar träffas, hvilka

man nästan lika väl kan föra till någon form af L. ovata, eller vid hvilka

man alltid blir osäker, hvarthän de höra. Ju renare vattnet är, såsom i

floder, sjöar och vid hafsstränder med sandbotten, ju mera uppblåst blir

snäckan och ju mera spiran utdrages, ju mindre uppsvälla vindningarne

och ju mera sammandrages mynningen. Se härom de utförliga uppsat-

serna af H:r Malm i Göteb. K. Vetenskaps och Vitterhets Samh. Hand-

lingar h. II. p. 142-147, h. VIII. p. 135-145.

B) Sista vindningen icke t(p2)blåst; wynningen icke hälften så

lång, som sTiolet

3. Limusea palustris (Mull.).

Shal åggruncU aflångt, nästan eller alldeles ogenoniborradt,

fast, ogenonisJiinligt; mynning afiång, föga Tcovtare än spiran;

vindningar 6—7, något 'konvexa, jemnt livälfda. L. 26—27 m. m.

;

mynn. 12—14 m. m. lång.

Lymnsea pal. Nilss. H. M. p. 69. — Limnasus pal. Rossm. Ic.

I. p. 96. fig. 51. — Lymngeus pal. N. & Nyl. F. M. p. 57. (f.45).

—

Limnsea pal. Mörch S. M. Dan. p. 36.

Var. b) fusca: skalet med en svag nafvelstrimma, mörkt fär-

gadt, sällan med tvärband; vindningarne 5—6, konvexa; mynnin-

gen äggrund. L. 15—21 m. m. ; mynningen 7—10 m. m. lång.

Yngre snäcka? Lymn. fusca Nilss. H. M. p. 70. L. fuscus Nord.

& Nyl. F. M. p. 58. f. 46. L. paL var 3 pumila Mörch S. M,

Dan. p. 37.
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Skalet ogenomborradt eller såsom yngre med en svag nafvel-

strimma." äggrundt aflångt, stai'kt, ogenomskinligt, hornbrunt eller

brungrått, med tvärgående livita eller gula, och bredvid dem, åt

mynningen till, vanligen rödbruna band. Vindningarne 6—7, de

första fint gallerformigt strimmade, den sista med små, i rader ställda,

nästan fyrkantiga fördjupningar. Mynningen aflång, stundom något

äggrund, upptill spetsig, med bruna tvärband. Munsömmen hvass,

invändigt rödbrun, med på mynningväggen näsian förenade kanter.

Den yngre snäckan har mörkare skal, utan hvita och oftast utan

röda tvärband, mera hvälfda vindningar samt vanligen hvitkantad

munsöm. — Djnrcf mörkgråblått, öfver allt beströdt med små gula

punkter.

Förekommer utbredd öfver hela Sverige, i kärr, mossar, insjöar

o. s. v., isynnerhet i högländta eller bergiga trakter.

4. Limnsea triincatiilii (Mi li .)•

SJ:al aflångi, nafndf, fafif, ogenomsUnlkit, med långsjjetsad

spira; mynning rundadf äggform ig, något Ivrtare än S2)iran; vind-

ningar 5—6, starJd Iconvcxa, ti2)pfifl rid sömmen trurlniggna. L.

9—10 m. m.; mynn. 4—5 m. m. lång.

Lymntea mimita Nilss. II. M. p. 72. - Limna^us min. Rossm.

Ic. I. p. 100. — Lymnseus min. N. & Nyl. F. M. p. .59. f. 47. — L.

trunc. a. (i, Mörch S. M. Dan. p. 37.

Var. b) minor: skalet tunt, mörkbrunt, 5—5^2 ^- ^^^- långt.

Yngre snäcka? Limnseus pullus Ziegl.

Slakt nafladt, aflångt, fint strimmadt, grågult eller Ijusbrunt,

vanligen öfverdraget med en slainskorpa, som ger det en mörkare

färg. Vindningarne 5—5 V/2—6, starkt hvälfda, upptill vid den

djupa sömmen liksom trappstegslikt stympade. Mynningen rundadt

äggformig, upptill knappt märkbart tillspetsad. Munsömmen enkel,

hvass, endast vid spindelkanten tillbakaviken. — Djuret på öfre

sidan mörkgrått, på undre ljusare.

Förekommer sannolikt öfver hela riket, men är vida sällsyntare

än föregående. I Skåne finnes denna ai't på flera ställen såsom vid

Lund, Malmö o. s. v. ; vid Göteborg är den tagen af Malm (anf.

st. h. II. p. 147); i Westergötland, Östergötland och Småland fin-

nes den enligt Lektor Zetterstedt
; på Gotland enhgt Prof. liilljeb.

(Öfvers. 7 Årg. p. 89) ; i Nerike är den funnen på två ställen af

Lektor Hartman (Ner. Moll. p. 10); i Westmanland har Lekt. Jo-

hanson funnit den vid Westerås och Norberg; vid Upsala är den
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tagen enligt Prof. Lilljeborg; i Gustafs s:n i Dalarne, funnen af H:r

F. E. Ridderbielke (enl. Johanson) samt i Luleå Lappmai'k af Wal-

lenberg, som der anmärkt tvenne former: 1) color sordide ilavus,

apex plerumque erosus, alt. 5, g, diam. 3,^, apert. 'S m. m. ; 2)

iiitida et gracilis, anfractus suturam admodum profundam fac, apex

plerumque illasus, color corneo-flavus. alt. 5.^, diam. 2. g, apert.

2,5. Denna snäcka lefver i gyttjiga polar och diken, hvilka den

dock ofta lemnar, för att göra stundom långa utflygter till stenar,

träd och dylikt i grannskapet.

5. Lininxa glalira (Mull.).

SJcal tornWkt, cylindrisM, ogcnomtorradf, tunt, nästan genom-

sldnligt, spetsigt; mynning äggrundt qflång, dubbelt kortare än

spiran; vindningar 7—8, något Imnvexa, jemnt livälfda. L. 14,

hr. 4 VI. m.; mynn. 5 ni. m. lång; spiran 10 m. m. hög.

Lymnaja elongata Nilss. H. M. p. 71. — Limnaeus elong. Rossm.

Ic. I. p. 101. f. 58. — LimnjBa el. Mörch S. M. Dan. p. 36.

SJcalet koniskt cylindriskt, utan nafvelfåra, tunt, mycket fint

strimmadt, nästan genomskinligt, något glänsande, gulbrunt, ofta

öfverdraget med en brun eller svart skorpa. Vindningarne 7—8,

långsamt tillväxande, konvexa, den sista icke bukigt utvidgad. Myn-

ningen äggrundt aflång, upptill spetsvinklig, utgörande ^/g af ska-

lets längd. Munsömmen skarp, invändigt försedd med en tydlig hvit

läpp. — Djuret mörkgrått, med ljusgrå trefvare.

Förekommer i stillastående vatten i södra Sverige. Det nord-

ligaste ställe, hvarifrån jag känner denna art, är Lidköping, hvarest

den är funnen af Lektor Zetterstedt. Är föröfrigt tagen i Småland

(Nilss. p. 72) ; Blekinge vid Carlsbamn ; Gröteborg vid Steken, Slotts-

skogen, bäcken vid Hofås och Utterbäcks mosse (Malm h. IIL p. 150) ;

Skåne vid Westra Wram (Lilljeborg), Brösarp (Hultmark) och Lind-

holmen (Roth).

Gen. 15. Aiiiplilpo|>li'a Nilsson.

Djuret kort och tjockt, med oval, långsträckt, baktill rundad

fot ; trefvarne korta, trianguläi'a, något sammantryckta, framtill vid

basen försedda med ögon ; munseglet framtill afrundadt ; mantelen

mycket vid, omslutande skalet. — Skalet äggformigt, utan nafvel,

ytterst tunt och bräckligt, med tillplattad, knappast märklig spira;

mynningen vid.

Namnet härledes af af-Kfi, omkring, och rcércXog, mantel.
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1. Aniphipeplea {i^liitiiiosa (Mull.) Nilss.

Skal äggriintU, blåsformigt, stdrld f/Jänsnnde, veckigt strim-

madt, blekgulbrnnf. L. 10, hr. 8 m. ni.: mgnn. 9 m m. lång, 7

m. m. hred.

Buccinum glut. Miill. V. H. p. 129. — Amph. glut. Nilss. H. M.

p. 58. Rossm. Ic. I. p. 93. f. 48. — N. & Nyl. F. M. p. 49. f. 40.

- Mörch S. M. Dan. p. 44.

Skalet äggruiidt, blåsformigt, ytterst tunt och skört, nästan

glasklart, starkt glänsande, blekt gulbrunt, stundom rödgult, på

tvären veckigt strimmadt, med föga märkbar spira. Vindningarne

3, mycket hastigt tilltagande, den sista nästan utgörande hela skalet.

Mynningen vid, äggrund, upptill något spetsig. Munsömmen enkel,

skarp. Skalets längd stundom till 14 m. m. — Djuret slemmigt,

på öfre sidan mörkt olivgrönt, beströdt med gula punkter, på undre

sidan ljust. Mantelen tjock, helt och hållet vikon öfver skalets yttre

del, så att den på alla sidor omsluter detsamma, hvarföre snäckan

har utseende af eu slemkula. Då djuret drager majitelen tillsam-

mans, hvilket vanligen sker då snäckan tages ur vattnet, blottas

skalets blanka glänsande yta och genomlysa mantelens gula och

mörka fläckar.

Förekommer i sjöar, åar och bäckar, mindre allmänt. I Skåne

är den funnen i Höjeå vid Lund ; vid Trolleberg ; vid St. Köpinge

och vid Bosarp (Nilss. p. 59); vid Christianstad (Tivoli: Malm, och

isynnerhet nedanför södra stadsbron). Vid Göteborg har Malm

tagit den i Stadsvassen och i Mölndals å. I Nerike är den funnen

af Hartman i sjöarne Tisaren och Sottern, fästad på stenar under

vattenytan. Enligt Prof. Lillje])org finnes den vid Upsala och en-

ligt Lektor Johanson i Westmanland (i Mälaren vid Wiksäng och

Axholms sjö i Harakers socken) samt i Dalarne (Gustafs s:n : F. E.

Ridderbielke).

bb) Skedet venstervridet.

Gen. 16. Physa Draparnaud.

Djuret med lång, bakåt lancettformigt spetsad fot; trefvarne

borstlika, på yttre sidan vid basen försedda med en utstående flik

;

ögonen belägna på främre sidan af trefvarnes bas ; munseglet fram-

till tvådeldt; mantelen stor, i kanten fingerlikt delad och, då djuret

sträcker sig fram ur skalet, tillbakaslagen öfver detsamma — Skalet

äggrundt, tunt, genomskinligt, glänsande, utan nafvel eller nafvel-
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strimma, med kort, trubbig spira; mynningen oval, upptill något

spetsig.

Såvida det föregående slägtet skall bibehållas, måste man äfven skilja

Aplexa från Physa, ty det sistnämnda står fullkomligt i samma förhållande

till Aplexa, som Amphipeplea till Limnsea. - Slägtnamnet kommer af

<fvG«, blåsbälg.

1. Physa foiitinalis (Lm.) Dräp.

Sknl åggformifif, svagt sfrimmadt, gulaktigt; vindningar 4,

den sista mycket stor, i(])phJåst. L. 6— 8, hr. 4—5 ni. m.

Bulla font. Lin. F. Su. p. 523. - Physa font. Nilss. H. M. p. 56.

— N. & Nyl. F. M. p. 48. f. 38. — Mörch S. M. Dan. p. 45.

/? Bidla Muller : skalet bi-edt äggrundt, mindre genomskinligt

;

spiran utdragen, konisk, trubbig; sista vindningen vid sömmen nå-

got plattad; mynningväggens veck mycket bredt. L. 10— 13, br.

5—8 m. m. Planorbis bulla Miili. V. H. p. 167. Physa bulla Mörch

S. M. Dan. p. 45.

Skalet äggrundt, slätt eller svagt strimmadt, mycket tunt och

bräckligt, glänsande, gulaktigt, ibland något stötande i brunt, van-

ligen med ytterst kort, trubbig spira. Vindningarne 4, den sista i

hög grad vidgad, bukig, uppblåst. Mynningen äggrundt afläng,

upptill spetsigt vinklad, upptagande nästan ^/^ af hela skalets längd.

Munsömmen skarp, med spindelkanten obetydligt tillbakaviken. —

•

Djuret gråblått eller gult, med trefvarne, hufvudet och foten ljus-

gråa och den del af mantelen, som är innesluten af skalet, gråsvart,

med gula fläckar.

Förekommer allmänt i både stillastående och rinnande vatten.

— /? har jag endast funnit i Skåne, men der på många ställen.

Gen. 17. x\plexa Fleming.

Djuret såsom hos föregående slägte, men trefvarne hafva ingen

flik vid basen och mantelen är i kanten hel samt fullkomligt inne-

sluten inom skalet. — Skalet aflångt, tunt, starkt glänsande, utan

nafvel, med utdragen spetsig spira; mynningen smalt aflång, upp-

till spetsig.

1. Aplexa hyimoruni (Lin.) Flem.

Skäl aflångt, spolformigt, slätt, rödaktigt; mndningar 6, den

sista större än de öfriga, men icke uppblåst L. 12—15, hr. 4—

5

m. m.; mynn. 8^1^—9 m. m. lång.

7
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Bulla hypuonun Lin. F. iS. p. 522. — Plaiiorbis turritus Miill.

V. H. p. 169. - Physa liypn. Nilss. II. M. p. 57. - X. & Nyl. F.

M. p. 48. f. 39. Mörcli S. M. Dan. p. 46.

(i Pcrrissia)}(( Dupuy : skalet smalt; spiran fdga liliim-e äii

lialfva myuningeii. L. i<>. hr. 4 m. in. : mynn. 7 m. ni. lång. l'li.

Perrissiana Mörcli anf. st. p. 4(>.

Slcalct aflångt. spolformigt. tunt och skört. geiKniiskinligt, myc-

ket gliinsande, smutsgalt eller rödgult. yindningarne (>, de fem

första bildande en utdragen, konisk, spetsig spira, den sista mycket

större än de öfriga tillsammans, men icke hukigt uppsvälld. Myn-

ningen smalt aflång. upjitill spetsigt vinklad, ungefär af spirans

längd. Munsömmen skarp, med spindelkanten något tillhakaviken.

— Djmct svart eller gråaktigt, med ljusgråa trefvare.

Förekommer i diken, kilrr och smärre bäckar vida sällsyntare

än föregående art. Den iir funnen i Skåne på många ställen (så-

som Lund vid Råby: Roth. i Lefre kärr: Malm enl. li. III. p. 136,

Christianstad vid Uddarp : Malm. Tivoli ymnigt. &c.). i Blekinge

(sjön Wesan : Gosselm. p. 28), vid Göteborg: Malm (anf. st.), vid

Stockholm, i Nerike (vid Örebro: Hartm. p. 8), i Westmanland (vid

Westerås: Johanson), vid Upsala (Prof. Lilljeb.) samt på Gotland

(enl. Lektor Zetterstedt). — /> har jag tagit i Skåne vid Christian-

stad, i kanalen vid Tivoli.

BB) Planorhina: Slrtlcf jfhdfadf, fr/ssforiiiifff, spintJvrklet; »lyn-

nmgen rnnrlad-hjcrflil-.

Gen. 18. Plaiiorbiii Guettard.

Djnrct spensligt, med en kort, jemnbred, i frilmre ilndan nä-

stan tväi'huggen. i bakre afrundad fot; trefvarne långa, hårformiga,

nedtill utbredda, med ögonen vid liasen. — Slcalet platt, med vind-

ningarne hoprullade till en skifva eller trissa, så att alla framträda

lika tydligt på både öfre och undre sidan ; mynningen rundad-hjert-

lik ; muiisömmen enkel, med den yttre kanten oftast utdragen och

längst framstående.

1. Detta slägte tillhör förnämligast kalla och temperei'ade zonen samt

synes vara i de tropiska vattnen ersatt af Ampularider, isynnerhet af släg-

tet Mar/sa, som, ehuru försodt med lock, ofta räknades till Plaiiorbis,

innan djuret hlcf niirmare kändt. Då djuret hos P. corneus ni. H. arter

irritoras, afsöndrar det från niantelkanlen en purpurr(id, men mycket flyk-

tig, vätska.

2. För arthcskrifningen är d(>t naturligtvis af mycken vigt att hafva

bestämdt, om snäckan hos Planurbis är höger- eller veuster-\Tiden, hvaraf
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följer, hvilket som är öfre eller undre sidan hos skalet. Derom äro dock

författarne långt ifrån ense. Gray säger (i sin ed. af Turtons Manual &c.

p. 256): In considering these shells as sinistral, tlie spire is that side

whicli is uppermost, when the mouth is placed on the riglit side of the

spectator, with tlie most expanded part of the outer lip dowTivvards. Äf-

ven O. Mörch anser skalet vara venstervridet och har åt denna fråga eg-

nat en särskild uppsats i Journal de Conchyliologie (Paris 1863. p. 235

och följ.) med titel: Le genre Planorbis est il dexter? För min del är

jag af alldeles motsatt tanke. Den sidan af skalet hos Planorbis anser

jag motsvara spiian hos andra snäckor, som är den öfversta, då mynnin-

gen är till höger, men den nunst utdragna delen af munsömmen är nedåt-

Ty om slägtet Planorbis vore venstervridet, skulle det utgöra det, så vidt

jag vet, enda exemplet på att munsömmens spindelkant vore längre ut-

drag^i än ytterkanten; då skulle skalets undre sida alltid vara ljusare

färgad och starkare strierad än den öfre, hvilket endast såsom ytterst

sällsynta undantag förekommer inom andra slägten. Om snäckan blir

lagd så, att munsömmens längst utdragna kant kommer nederst, måste

djuret, för att få fäste med foten, vrida kroppen ett hälft slag och för att

krypa, vända den motsatta sidan af skalet uppåt. Af dessa och flera an-

dra skäl anser jag snäckan hos detta genus vara högervriden, hvarföre

den sida, som Gray och Mörch kalla den öfre, i följande beskrifningar

benämnes den undre, och tvärtom.

A) Vindnhigar 5—8, långsamt tiUtagando i storleh.

a) Yttersta vindningcn försedd med en sharp Imnt eller Ml.

1. Planorbis iiinbilicatus (MIjll.) Mörch.

Skal mörld, hornartadt, matt; vindningar 6— 7, Imnvexa, den

yttersta vied en smal list vid nedre Icanten ; mynning nmdadt oval,

framtill trnbhrinldig. Bredd 12—20 m. m.

Helix Planorbis Lin. F. Su. p. 527. - Plan. umb. Miill. V. H.

p. 160. — Plan. marginatus Nilss. H. M. p. 80. — Rossm. Ic. I. p.

102. f. 59. — N. & Nyl. F. M. p. 63. f. 52. - Pl. complanatus Moqu.,
Stein m. fl., icke Lin. — P. Linnasi var. marginatus Malm h. IIL p.

137. ^- P. umb. Mörch S. M. Dan. p. 50.

a) Sista viudiiingens list grof, trådlik, på båda sidor omgifven

af en fåra. b) Vindningarne på båda sidor lika konvexa ; listen

köllik, på midten af sista vindniugen. c) Sista vindningen mot

mynningen trind. utan köl.

SJcalet vanligen på öfre sidan konkavt, på undre platt, mindre

ofta på båda sidor likformigt eller endast på undre sidan urholkadt,

bågformigt tvärstrimmadt, nästan ogenomskinligt, knappt glänsande,

hornbrunt. Vindningarne 6—7, på öfre sidan starkt konvexa, på
undre något plattade, långsamt tilltagande, den sista nedom midten
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omglfven af en från skalets öfre sida icke synlig upphöjd kant, hvil-

ken på skalets undre sida ofta är iiij-cket tydlig iifven hos de öf-

riga vindningarne. Mynningen något sned, nästan äggrund, framtill

truhhviuklig, oftast med knappt synligt spår af kölen vid hasen

inom spindelkanten. Munsömmen hvass, med yttre kanten svagt

bågformigt utdragen. Den unga snäckan har Ijusbrunt, glänsande,

genomskinligt skal, med yttre vindningen utan köl, men, särdeles

mot mynningen, mycket mera konvex på öfre sidan, än på den

undre. — Djuret svart, med rödaktiga, stundom fullkomligt kött-

röda trefvai"e.

Monstr. Skalet pyramidformigt, rödbrunt, ytterst fint strimmadt.

Vindningarne 6, jemnbreda, mycket svagt konvexa, vid öfre sömmen

tvära ; den siste med en skarp kant nedtill, på undre sidan, särdeles

närmare mynningen, konvex. Mynningen nästan rund. Munsömmens

kanter sammanhängande, den yttre lak, hvass, spindelkanten bredt

tillbakaviken vid den djupa och temligen vida nafvelen. Höjd 7 m.

m., bredd vid basen 5 m. m.

Förekommer i sjöar, åar, bäckar, diken o. s. v. öfver hela ri-

ket. — Monstrositeten har Herr Uoth funnit och godhetsfullt med-

delat mig från Klinta vid Ringsjön i Skåne.

Muller upptager i sin Historia Vermium p. 187 (och efter honom
Mörch i Syn. Moll. Dan. p. 50) en form, som han kallar Nerita contorta,

hvilken är en monstr. af Plan. umb., mycket lik den hos oss funna. Det

kan dock icke vara densamma, då Muller säger i beskrifniugen : anfrac-

tus vix 5, quartus et quintus in ipso apice depressi, hinc lateribus tres

numerantur, & apex truncatus couspicitur. Deremot är vår fullkomligt

lik fig. i)7 i Woodwards Manual of the Mollusca p. 172.

2. Plaiiorbis eariiiatiis Mull.

Skalet ljust, JccdMrtadt. glänsande: vindningar

4

—5, plattade,

den yttersta med en hvass köl på midten; mijnmng oval, framtill

spetsvinklig. Bredd 10—16 m. m.

P. car. Mull. V. H. p. 157. — Nilss. H. M. p. 81. — Rossm. Ic.

I. p. 102. f. 60. — P. Linnasi v. carinata Malm h. ITI. p. 137. — P.

car. Mörch S. M. Dan. p. 49.

— duhius: skalet något mörkt; sista vindningen på öfre sidan

mera hvälfd, mot mynningen starkt vidgad, med kölen under midten.

Skalet på båda sidor nästan likformigt plattadt, eller ofvan ur-

holkadt, under platt, mycket fint tvärstrimraadt, glämsande, genom-

skinligt, hvitgult eller horngrått. Vindningarne 4— 5, hastigt till-
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tagande, plattade, den sista sammantryckt, på midten försedd med

en hvass ehuru smal köl, hvilken är lika synlig från skalets öfre,

som undre sida. Mynningen mycket sned, smalt oval, framtill spets-

vinklig, med kölen oftast tydligt framstående vid basen inom spin-

delkanten. Munsömmen hvass, med yttre kanten starkt bågformigt

utdragen. — Djuret hos unga exemplar rödbrunt, hos äldre gråguft.

Förekommer såväl i friskt och rent, som iunestängdt, stagne-

rande vatten, vida sällsyntare än föregående. Funnen på många

ställen i Skåne (Ringsjön, flerest. kring Lund, Malmö och Christi-

anstad &c.), i Blekinge (i Wesau. kärren vid Gammalstorp och Sis-

sebäck: Gosselm. p. 31), i Östergötland (enl. Lekt. Zett.), i Nei-ike

(vid Skebäck, i Markkärret, i. Mellösa och i Viby s:n: Lekt. Hartm.

p. 8), vid Stockholm (Lekt. Joh.), Upsala (Prof. Lilljeb.), i Gustafs

s:n i Dalarne (F. Em. Ridderbielke, enl. liCkt. Joh.), på Gotland

(Prof. Lilljeb. Öfvers. 7 Arg. p. 89) samt på Öland (i Resmo mosse).

De båda sist beskrifna arterna blifva Hka ofta af författarne förenade,

som skilda, och äfven H:r Malm säger sig vara öfvertygad, att de blott

utgöra af lokalen beroende former af samma art, hvilken han benämner
P. Linnéi. För min del måste jag dock förena mig med Nilsson, Ross-

mässler, Stein, Hartman m. fl., som antaga dem såsom skilda species.

Utom det att djurens färg alltid är konstant olika (se Hartm. Ner. Moll.

p. 8), har jag aldrig sett några verkliga öfvergångar, ehuru af P. umb.

ofta förekomma tillfälliga eller lokala varieteter med temligen plattadt

skal och kölen i följd deraf mera på midten af sista vindningen, samt af

P. car. den ofvan upptagna formen med mörkare, mera hvälfdt skal.

Dessa äro dock inga öfvergångar. Skalets beskaffenhet skiljer alltid de

båda arterna, ty hos P. umb. är det hårdt, fast och hornartadt, då det

hos P. car. är tunt, bräckligt, genomskinligt och kalkartadt. Lika stora

exemplar af båda visa hos den förra 6— 7 vindningar, men blott 4— 5 hos

den sednare, hvarjemte mynningen alltid är mycket spetsigare hos denna.

H:r Malm säger i Göt. Vet. och Vitt. Samh. Handl. h. Hl. p. 138: "cari-

natus har jag endast funnit uti friskt vatten, och ju mera vattnet, der

marg-inatus förekommit, varit innestängdt och trångt, desto mera rundade

hafva vindningarne varit hos denna form." Härvid får jag anmärka, att

båda arterna förekomma ymnigt i samma nästan uttorkade grop vid ve-

stertull vid Lund och att P. car. var den enda af dessa båda, som jag

fann i de dyiga torfgrafvarne vid Sissebäck.

3. Plaiiorbis vortex (Lin.) Mijll.

Skal gulbrunt, matt, myclid plattadt; vindningar 6 7, ofvan

honvexa, under platta, den sista utåt nedtryclct till en sJmrp kant;

mynning nästan äggrund, framtill spetsvinklig. Bredd 10—12 m. m.
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Helix vortex Lin. F. Su. p. 527. - Pl. vört. Mull. V. H. p. 158.

— Nilss. H. M. p. 79. - Rossm. Ic. I. p. 794. f. (11. - N. & Nyl.

F. M. p. 62. f. 51. '- Mörch S. M. Daii. p. 51.

Slalet mycket tillpUittadt, på öfre sidan något konkavt, på

undre alkleles platt, med en obetydlig fördjupning i midten, genom-

skinande, tunt, finstrimmadt, gulbrunt, men sällan rent, utan betåckt

med en svartaktig skorpa. Vindningarue 6— 7, långsamt tilltagande,

ofvan konvexa, under platta
; den sista dubbelt bredare än näst si-

sta, utåt småningom sammantryckt, så att den nedom midten är för-

sedd med en skarp kant. Sömmen på skalets öfre sida djup, på den

undre obetydlig. Mynningen smalt oval, framtill spetsvinklig ; den

köllika kanten på sista vindningen fortsattes ofvan spindelkanten och

är derföre mycket tydlig i mynningen. Munsömmeu skarp, den yttre

kanten starkt utdragen. — DJnnf ofvan möi-kt. under rödt, tref-

vare ljusröda.

Förekommer på vattenväxter i åar, dam.mar och sjtnir. I Skåne

är denna art icke sällsynt, men är föröfrigt endast funnen jiå spridda

lokaler, såsom i Blek. (Wesan och kärren kring C ammalstorp : Gos-

selm. p. 31). vid Wenern (enl. Malm h. III. p. i;3i)), i Österg. (i

Tåkern), i Mälaren flerestädes, i Osjön i Falkärna s:n i Dalarue

(enl. Lekt. Johans.), vid Upsala (Lekt. Zetterst.) samt på Oland (i

en bäck vid St. Dahlby).

b) Yttersta vlndnhiyen oftast Irind.

4. PlitiHM-bis s|>irorliis (Li>!.) Mrix.

Slidl pä undrr siihiu pUdt eller ':v)il:art; rinchnngar 5— 7,

den sista tika hög, som fjred; ij/i/i/n/rt;/ ruvrlad. Br. 5—8 >u. m.

Helix spirorbis Lin. F. Su. ]). 528. - Plan. spir. Miill. V. H. p.

161. — Nilss. H. M. p. 7«. Nord. & Nyl. F. M. p. 61. fig. 49. -

P. leucostoma (Mich.) R(isf=im. Ic. I. p. 105. f. 62. - P. rotundatus

(Poiret, Moq.) Mörch S. M. Dan. p. 51.

— se2)fen/ggratus Z. : skalet gulaktigt eller giUt, sällan rent,

på båda sidor något konkavt, med 7 tätt hopvridna, långsamt till-

växande vindningar. den sista, nedtill svagt kölad; mynningen vink-

1ig, rundad. Br. 7—8 m. m. P. septemgyr. Rossm. Ic. I. p. 10(i.

f. (U. Mörch S. M. Dan. p. 51.

Slritef plattadt, ofvan svagt urholkadt, under nästan jemnt,

brungult, svagt genomskinande. något sidenglänsande, oftast med ett

svart öfverdrag. Vindningarue 5(— 7). långsamt tilltagande, ehuru

hastigare än hos föregående art, på båda sidor konvexa. den ytter-
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och icke högre än den föregående vindningen. Mynningen rundad,

något vinklad genom sista vindningens kant, hvilken kant äfven fort-

sätter sig nedom spindelkanten och således icke blir synlig i myn-

ningen, såsom hos föregående. MunsiJmmen är invändigt försedd

med en livit liipp. — Djvrcf (enl. Rossni.) grått, med hvitaktiga

trefVare, dessa lika långa, som hufvud och fot tillsammantagna.

Förekommer på vattenväxter i diken, dammar, gropai" o. s. v.

öfver hela Sverige, isynnerhet dess södra och mellersta provinser.

Var. septcwgyr. är af Stud. J. A. Wallin meddelad från Lund.

Rossmässler beskrifver i sin Iconographie h. I. p. 106. en Plauorbis

under namn af "P. spirorbis Midi.,' hvarefter han säger: hier haben wir

den echten P. spirorbis von MiUler, iiber den nur Diejenigen in Zweifel

sein können, die Muller nicht selbst zu Ratlie ziehen. Detta påstående

är dock oriktigt. Den snäcka, Rossm. beskrifver och pl. 2. fig. 63. ger

figurer af, är icke densamma, som Miiller upptagit under samma namn,

utan en i Skandinavien ännu icke funnen form, måhända art, hvilken

skiljer sig ifrån föregående genom färre (endast 5) vindningar, hvilka

hastigare tillväxa, så att den sista är betydligt högre och bredare än näst

sista och fullkomligt trind, utan tecken till köl eller kant; genom full-

komligt rund, endast af mynningväggen något månformigt inskuren myn-

ning, tydligare läpp o. s. v. Den art, Rossm. deremot p. 105. beskrifver

under namn af Plan. leucostoma Mich., är den äkta Midlerska P. spiror-

bis. O. Mörch har i Syn. Moll. Danife p. 51. för denna sednare upptagit

Poirets namn P. rotundatus, emedan han anser Linnés Helix spirorbis

vara P. albus. Denna åsigt kan jag dock icke dela, utan ser just i Lin-

nés beskrifning, hvilken Hrr Mörch anser såsom bevis för sin mening, det

säkraste beviset för oriktigheten af densamma. "Magnitudo seminis Aneti.

Testa alba, pellucida: anfractibus quinque, plana, parum utrinque con-

cava, vix tamen umbilicata; minime marginata uti sequentis." P. albus

har alfJrig 5 vindningar, utan 3

—

3'/;, ytterst sällan 4, och är "supra pla-

niuscula centro excavato, subtus umbilicata" (Nilss.). Orden "alba" och

"minime" i Linnés beskrifning, vid hvilka H:r M. hufvudsakligen fäster

sig, gifva icke någon ledning, ty fäi-gen är bei'oende af lokala förhållan-

den och af det tillstånd i hvilket snäckan tages, och liksom en form af

P. spir. finnes utan tecken till kant, förekommer ofta en form af P. albus

med ganska tydlig kant.

5, Plauorbis contortiis (Lin.) Mii.L.

Slal pä undre sidan vidt nnjiadt; rindiiim/ar 6—7, täff hop-

pressade, den sista 2—5 riåmjer liörjre än bred; mynning myel;et

smed, snedt mänformig. Br. 3—5 m. di.

Helix cont. Lin. F. S. p. 528. - P. cent. Mull. V. H. p. 162.
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— Nilss. H. M. p. 73. — Rossm. Ic. II. p. 16. f. 117. — N. & Nyl.

F. M. p. 62. f. 50. Mörch S. M. Dan. p. 52.

Skalet plattadt, men, i förhållande till bredden, temligen högt,

ofvan platt, blott i sjelfva midten något urholkadt, under vidt naf-

ladt, brunt, ogenomskinligt, ofta med ett svagare eller starkare guld-

gult skimmer, tätt och fint bågformigt strimmadt. Viudningarue 5—7,

tätt hopträngda, ytterst långsamt tillväxande. Mynningen obetydligt

sned, smalt och bågformigt månlik. Munsömmen skarp, med öfre

kanten föga utdragen. — Djuret ofvan gråsvart, med trefvarne och

kanten af foten ljusare.

Förekommer på vattenväxter i kanaler, insjöar och andra stilla-

stående vatten, stundom, enl. Nord. & Nyl., under stenar till och

med i starka forsar, från södra Skåne till nordligaste liappmarkeu.

6. Plauorbis corueus (Lin.) Dräp.

Skal på nndrc sidan jemnt, på öfre djuptt urholkadt; riiul-

ningar 6, trinda, den sista föga högre än hred; mynning riindadt

månformig. Br. 20—30 m. m.

Helix cornea Lin. F. S. p. 527. — Plan. purpura Miill. Y. IL p.

154. — P. corneus Nilss. H. M. p. 74. — Rossm. Ic. II. p. 14. f. 113.

— N. & Nyl. F. M. p. 60. fig. 78. — Mörch S. M. Dan. p. 47. —
Yngre: Plan. similis Miill. V. H. p. 166.

Skalet stort, tjockt och fast, ogenomskinligt, glänsande, tätt och

fint bågformigt strimmadt, på öfre sidan mörkt, brungrönt eller bly-

färgadt, djupt urholkadt, derigenom att vindniugarne trappstegslikt

sänka sig, så att de båda första äro djupast och knappt synliga, på

undi-e sidan ljusare, gulbrunt eller nästan hvitt, temligen jemnt.

Vindningarne (5— )(>, trinda, hastigt tilltagande. Mynningen sned,

rundadt månformig. inuti med ett brunt tvärbaud bakom den hvita

sömmen. Munsömmen enkel, obetydligt vidgad, på mynniiigväggen

sammanhängande genom ett platt lager af skalsubstans. Den yngre

snäckan har hvitaktigt, tunt, genomskinligt, gallerformigt strimmadt

skal, med fina borst på de parallela längsstrimmorna. hvilka äro

särdeles tydliga, hvaremot de sedermera nästan försvinna, då tvär-

linierna framträda. — Djuret gråsvart, med något ljusare trefvare.

Förekommer i insjöar, åar och kärr i rikets södra och östra

provinser, till och med Uppland. Saknas i vestra Sverige enligt

Malm (h. III. p. 136) och i Nerike enl. Hartman (p. S).

B) Vindningarne 3—4, hastigt tilltagande i storlek.

a) Munsömmens spindelkant mer eller mindre inskuren.

I
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7. Plauorbis albus Mull.

Skal matt, med Imäc tvär- och sphril-striiimior; sista vmdnin-

gen något plattad, utåt hastigt vidgad, vid mynningen nedtrgeld;

mynning hjertUkt äggrund. Br. 5—6 m. m.

P. alb. Miill. V. H. p. 164. -- Planorbis hispidus Nilss. II. M.

p. 75. — P. albus N. & Nyl. F. M. p. 65. f. 54. — Mörch S. M.

Dan. p. 53.

Var. a). Yttersta vinduingen har en ganska hög, af små hinn-

aktiga fjäll bestående, tandad kam långs midten.

Skalet tunt, genomskinande, på öfre sidan med en liten grop

i midten, på undre sidan nafladt, ofta på båda sidorna lika ui4iol-

kadt eller stundom mera på den öfre, smutsigt hvitgrönt eller hvit-

brunt, något sträft, knappast glänsande, gallerformigt strimmadt, d.

v. s. med både tvär- och längs-strimmor, hvilka sednare stundom

blifva otydliga. Vindningarne 3—4, hastigt tilltagande, den sista

mycket större än de öfriga, utåt plattad, konvex, mot mynningen

hastigt utvidgad och nedtryckt. Mynningen stor, sned, hjertlikt ägg-

rund. Munsömraen hvass. med yttre kanten afrundad och starkt ut-

dragen. Den unga snäckan har skalet ytterst tätt besatt med fina

taggar och hår på spiralstrimmorna, hvilka hår affalla allt som ska-

let förstoras och isynnerhet lätt på torkade exemplar. — Djuret med

hufvudet och öfre delen af nacken gråa eller mörkgula, trefvare och

fot hvita. Varierar alldeles rödt eller gulbrunt.

Förekommer såväl i stillastående, som rinnande vatten öfver

hela riket. — Var. a) Blekinge, Ronneby å ; Dalarne (H:r Ridderb.).

8. Planorbis Drapariialdi Jeefe.

Skal något glänsande, med starka spiralstrimmor ; sista vind-

ningen icke plattad, med en svag kant vid undre sidan, svagt och

långsamt vidgad, icke nedtryckt; mynning äggrundt njiirformig.

Br. 5—6 m. m,.

Pl. Draparnaudii Shepp., Mörch S. M. Dan. Dan. p. 53. (Detta

namn anser Gray tillhöra en var. af P. umbilicatus).

Skedet temligen fast, svagt genomskinande, på öfre sidan med
en liten grop i midten, på undre något urholkadt, gulbrunt eller

rödgult, något glänsande och sträft, på tvären fint strimmigt, men
med täta, starkt utbildade spiralstrimmor. Vindningarne 3— 4, på

långt när icke så hastigt tilltagande, som hos föregående, den sista

blott småningom vidgad mot mynningen, icke nedtryckt, konvex, med
en fin kant vid undre sidan. Mynningen äggrundt njurlik, obetyd-
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ligt sned. Muiisöinniun hvass, med yttre kunteii svagt inuidad och

föga utdrageu.

Förekommer i Hari-storps sjT) nära lionneby i Blekinge.

1>. riiiii<»rliis ;;lalMT Jeffr.

^Skal ffliinsandc, ntan spiralsirmmor; sista vinchungcn trind,

utåt vid()(ul, iclce ncdtri/dt; miinnivg nästan rirlxdrund. Bredd

4—5 m. m.

P. glaber Mörch S. M. Dan. p. 52. P. Isevis Ålder, Gray, Ross-

mässler.

Skalet tunt, genoiiiskinaude, på öfre sidan mera konvext än

hos de båda föregående, på undi'e mera konkavt. gi'ågult eller gul-

brunt, glänsande, icke sträft, på tvären fint strimmadt, utan tecken

till de hos föregående arter tilta och tydliga spiralsti-inmiorna. Vind-

ningarne 4, konvexa, skilda af en djupare siVm. den sista trind,

något uppblåst, temligen luistigt tilltagande, vid mynningen hvarken

utvidgad eller nedtryckt. Mynningen nästan cirkelrund, knappt märk-

bart sned. Munsömmen hvass, med yttre kanten svagt rundad och

oljetydligt utdragen framom den fr)ga inskurna spindelkanten.

Förekommer i en bäck vid Kjelltorp i Förlösa s:n nära Kalmar

.samt i Härrstorps sjö vid R(nmeby.

I Göteb. Vet. och Vitt. Samh. Handlingar h. III. p. 137. beskrifver

H:r Malm en snäcka från Stadsvassen vid Göteborg under namn af P.

glaber Jeffr., hvilken, att döma efter beskrifningen, med säkerhet icke är

P. glaber Jeffreys (British Conchology), Loveli Reeve (Land und Fresh-

water Mollusks p. liO), eller P. laivis Ålder, Gray, Rossm., utan efter all

sannolikhet endast en ung P. albus. Hela beskrifningen är voga öfver-

ensstämmande med en sådan, om man påminner sig, att spiralstrinnnoriia

stundom blifva otydliga, isynnerhet om skalet är "öfverdi-aget med en svart

massa." "Anfr. ultimus finem versus depressus, ampliatus; apertura valde

obliqua, larga, rotundato-ovali, margini dextro ante sinistrum valde pro-

minente; testa albido-lutescens' m. m., är just hvad som skiljer P. albns

från P. glaber Jeffr.

10. IMaiiorhis lipariiis nov. sp.

S/,a( endast med fii/a trärsfriiiniior: sista vi>id)iiii(ieii myrket

plattad, lilca på låda sidor; nii/ni/infj smalt la/iretfforuti(/f Itjertlik.

Br. 3—3^!^ m. m.

Skalet platt, utan nafvel, lint tvilrstrimmadt, hvitgult. men

högst sällan rent, oftast öfverdraget af en svart eller ockraröd sk(n-pa.

Vindningarne 3— !"5

'/j, på båda sidor fullkomligt lika plattade, den
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sista betydligt stöi-re äu de öfriga, med sammantryckt, nästau livass

kant, ixtan spår efter ribbor eller tänder. Mynningen sned, smalt

lancettformigt hjertlikt. Munsömmen hvass, icke sammanhängande,

utan dess kanter äro skilda genom näst sista vindningen, från hvars

öfre sida, den bågformigt utdragna ytterkanten utgår och på hvars

undre sida den inskurna spindelkanten böi'jar.

Förekommer fiistad på trästycken, stenar o. s. v. på östra stran-

den af Härrstorps sjö vid Ronneby.

Denna snäcka är väl skild från alla förut för Europa upptagna ar-

ter och intet af de många exemplar jag insamlat har i ringaste mon
afvikit från de för densamma utmärkande karaktererna. Genom skalets

stora platthet och fina tvärstriering, utan spiralstrimmor, den stai'kt sam-

mantryckta sista vindningen, saknaden af nafvel, mynningens mycket smalt

hjertlika form m. m. är den väl skild från föregående. Från P. crista,

hvilken den mera liknar, skiljes den lätt genom sista vindningen, som är

fullkomligt lika plattad på båda sidor, genom sin fina striering samt isyn-

nerhet genom mynningens smalt hjertlika form och munsömmen, hvars

ytterkant börjar på vfre sidan af skalet, ofvan den sista vindningens sam-

mantryckta kant, hvarigenom mynningen erhåller den hjertlika formen,

då hos P. crista munsömmens yttre kant och spindelkant utgå båda från

skalets undre sida och oftast sammanhänga med hvarandra.

11. Plaiiorbis crista (Lin.).

SJtal iiian spiralstrimmor; sista vindningen på öfre sidan

platt, på ^(ndre Jionvex; mynning aflångt rimdad.

ex Cristatus Dräp. Skalet mycket tunt, genomskinligt, blekgult

eller gulbrunt ; sista vindningen på tvären finstriunuad, med glesare

tvärgående ribbor eller lameller, hvilka i kanten bilda hvassa tän-

der. Br. 2—2V2 ni- m-

Nautilus crista Lin. Syst. Nat. ed. X. p. 709. - Plan. cristatus

Dräp. -- P. imbricatus Miill. V. H. p. 77. ^ Nilss. H. M. p. 77. -

P. nautileus N. & Nyl. F. M. p. 66.

Var. a). Skalet nästan livitt ; tviirlamellerua i kanten utdragna

till mycket långa, styfva taggar.

(i Nai('tilens Lin. Skalet genomskinande, askgrått eller gul-

brunt ; sista vindningen mycket fint strimmad, utan ribbor, i kanten

slät. Br. 3—4 m. m.

Turbo nautileus Lin. Syst. Nat. ed. XIL p. 1241. — P. imbri-

catus Dräp.

Slialet på öfre sidan jenint, på undre nafladt, gulbrunt eller

mörkgrått, fint tvärstrimmadt. Vindningarne 3—S^/ai P^ öfre sidan
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plattade, på deii undre konvexa, isynuerliet den sista emot mynnin-

gen ; den sista mycket stor i jemförelse med de öfriga, i kanten

i'undad
; på sidorna vanligen besatt med höga glesa ribbor, hvilka i

vindningens kant bilda sammantryckta tänder eller äro utdi-agna till

borst. Mynningen stor, sned, tillfölje af den platta ytterkanten eller

ytterväggen och den starkt bugtade spindelkanten eller innerväggen

tillplattadt halfrund, vid båda ändarne spetsad. Munsömmen hvass,

sammanhängande, emedan dess båda kanter utgå invid hvarandra

på näst sista vindningens undre sida
;
ytterkanten mer eller mindre

starkt utdragen och afrundad, spindelkanten inskuren. — Djuret

hvitgult.

Monstr. Skalet bildar ett något sammantryckt, fritt, rakt, en-

dast i ena ändan böjdt och otydligt inrulladt rör.

Förekommer i kanaler, dammar, sjöar, bäckar, åar o. s. v. på

alger, andmat och andra vattenväxter öfver hela Sverige, åtminstone

till och med Dalarne. — Cristatus var. a) är af Cand. B. Lund-

gren meddelad från Rosenlund vid Malmö och ^j) Naut. af Dokt.

Witt från dammarne straxt norr om Carlshamn.

b) Munsömmens spinäeJhanf ral:.

12. Plaiiorbis complauatus (Lin.) Dräp.

Sl(d gulaldigt liornfärgaät, nästan l/la jjfaffadf 2m ^^^d<t si-

dor, glänsande; nafvcl trång, men djup. Br. 4—5 m. m.

Helix complan. Lin. F. Su. p. 527. Plan. compl. Rossm. Ic.

IL p. 16. f. 116. — P. fontanus Malm Göt. Handl. h. II. p. 129. -
P. complan. Malm anf. st. h. III. p. 139. — Xyl. Finl. Xaturk. h.

III. p. 138. Mörch S. M. Dan. p. 51.

Skalet mycket tillplattadt, på öfre sidan svagt kouvext, på un-

dre plattadt konvext, med trång, men djup nafvel, tunt, genomskin-

ligt, gulbrunt, glänsande, mycket fint tvärstrimmadt. Vindningarne

4, den yttersta betydligt större än de öfriga, mot periferien små-

ningom nedtryckt, så att en skarp kant omger snäckan. Mynnin-

gen mycket sned, spetsigt hjertformig. Munsömmen enkel, skarp,

med ytterkanten starkt bågböjd, utdragen mycket långt fi-amom den

nästan raka spindelkanten ; den förre börjar straxt ofvau sista vind-

ningens yttersta kant, den sednare invid sjelfva nafvelgropeu, så att

endast en mycket obetydlig del af näst sista vinduingen blir synlig.

— Djuret grågult, med ett svartgrått streck på hvardera sidan om

nacken.
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Förekommer i både stillastående och ilytande vatten, ej allmänt,

men sannolikt i hela södra och mellersta Sverige, åtminstone till

Uppland och Westmanland, hvarifrån Lektor Johanson meddelat

exemplar.

13. Planorbis uitidus Mull.

Shal rödbrunt, på öfrc sidan honvext, på undre platt, starld

glänsande; sista vindningen afstängd genom lameller; nafvel vid

och djup. Br. 5—6 m. m.

P. nit. Miill. V. H. p. 163. — Nilss. H. M. p. 82. - Rossm. Ic.

n. p. 15. f. 114. - Nord. & Nyl. F. M. p. 64. f. 53. — Mörch S.

M. Dan. p. 55.

Skalet på öfre sidan konvext, med en liten fördjupning i mid-

ten, på den undre alldeles platt, med vid nafvel, så att alla vind-

ningarne tydligen synas, starkt glänsande, genomskinande, rödgult

eller rödbrunt, finstrimmadt. Vindningarne 4, gripande mera öfver

hvarandra än hos föregående, ofvan konvexa, under platta, den yt-

tersta mycket bredare än de öfriga, nedtill trubbigt kantad; denna

vindning är. huru litet eller huru mycket snäckan än är utvecklad,

på två eller tre ställen invändigt tillstängd och liksom delad i kam-

rar af tre, glänsande, hvita, hvarandra motsatta lameller, af hvilka

en är fästad på öfre, en på nedre hälften af vindningen och en på

yttre kanten af näst sista vindningen, så att dessa lameller endast

lemna för djuret en \ formig öppning. Munsömmen livass, med

ytterkanten framskjuten och bågböjd, spindelkanten nästan rak; den

förre börjar långt ofvan sista vindningens yttersta kant, den sednare

betydligt längre ifrån nafvelgropen än hos föregående. — Djuret

(enl. Rossm.) svartbruut, med gulaktiga trefvare.

Förekommer i stillastående vatten, mera sällsynt och mindre

utbredd än föregående. Denna särdeles vackra snäcka är funnen i

Skåne (Christianstad vid Uddarp : Malm h. III. p. 140; Ringsjön:

Stud. Johansson; Lindholmen: Konserv. Roth), Blek. (flerest. i ve-

stra delen, isynnerhet ymnig och stor vid Carlshamn : Mag. Gossel-

man, D:r Witt; Carlskrona: Kammarskr. Ankarcrona; Ronneby),

Smal. (Jönköping: Lektor Zetterst.), Hall. (enl. Zetterst.), Nerike

(Mellösa s:n: Mag. Hellbom enl. Hai-tm. p. 9).

CC) Åncylince. Slialet sMlformigf, lutande Jconisht, med Jwass

JcröM spets; mynningen liJca vid som skalet.

Ancylinae tillhöra hufvudsakligen vestra hemisferen. Hos oss före-

komma de under två former: den ena har respirations- och öfriga vital-
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organcr belägna på djurets veiistra sida, hvartore äfven vertex på skalet

är böjd åt höger; hos den andra är förhållandet motsatt. I likhet med

de flesta nyare författare har jag upptagit dessa båda former såsom skilda

slägten, isynnerhet som de derjemte äro hvarandra betydligt olika till tun-

gans form samt tändernas form och gruppering. Hos båda är den han-

liga retraktila könslemmen vid basen af venstra trefvåren.

Dessa djur föras af en del författare till MoUusca pulmonata, af en

annan till M. hranchiata, allt efter som de anses respirera med lungor

eller gälar, hvarom meningarne äro olika. De äro dock tvifvelsutan verk-

liga Limnaeidte, nära beslägtade med Physpe. Det gällika bihang, som

tillsluter lungkavitetinis iippning emellan den breda fotsulan och mantel-

kanten på venstra sidan, har lilifvit misstaget för en verklig gäl.

Gen. 19. AcrolOAllii Beck.

(Velletia Gray).

T)jvret helt och hållet täckt af skalet ; foten till hela sin längd

förenad med kroppen ;
trefvarne syllika, vid basen platta, med ögo-

nen på inre sidan vid basen. — SlaJd utan vindningar, aflångt,

skålformigt; spetsen belägen nästan på midten, Ijöjd åt venster.

Namnet kommer af cc/.qov, spets, och Ao^og, sned.

1. Acrolo\iis laeiistris (Lin.) Beck.

Hl'al lunvariadt ; nti/nnivr/ aflånfi. L. O, hr. 3 m. m.

Patella lac. Lin. F. S. p. 534. — Ancylus lacustris Miill. Y. H.

p. 199. — Ane. lac. Nilss. H. M. p. 83. — N. & Nyl. F. M. p. 76.

f. 64. — Malm h. IIL p. 150. — Acrol. lac. Mörch S. M. Dan. p. 56.

SlidJrt nedtryckt, aflångt eller äggrundt aflångt, ytterst tunt,

hinnaktigt, hvitt eller ljust hornfärgadt, inuti glänsande ; spetsen

föga excentrisk, tillbakaböjd och belägen något åt sidan. Mynnin-

gen aflång, nästan dubbelt så lång, som ])red. — Djnrd hvitt, på

ryggen Ijusgrått ; foten i båda ändarna rundad.

Förekommer i stillastående samt långsamt flytande vatten, fästad

vid vattenväxter, helst på undre sidan af Nymphsea-blad, mycket

sällan på stenar. Finnes flerestädes i Skåne, Blekinge o. s. v., åt-

minstone upp i Dalarne.

Gen. 20. Aiicylus Geoffrey.

Djuret såsom hos föregående slägte, men b(")jdt åt motsatt sida

(venster). — Sl'((I('f utan vindningar, skålformigt eller koniskt, upp-

till spetsadt ; spetsen belilgen utom skalets midt, I)r»jd åt h<")ger.

Slägtnamnet kommei- af dy/Älog, böjd.
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1. Aufyliis fliiviatilis Mull.

Slal lalJairtailt; myn ning niufladt oval. Lm/gd 6— S, bredd

6—O ""/^ m. ni.

Ane. fluv. INIöll. V. H. p. 201. — Nilss. H. M. p. 84. — N. &
Nyl. F. M. p. 75. f. 63. - Malm h. III. p. 151. ^ Mörch S. M. Dan. p. 55.

SJtalct siiedt koniskt, ungefär hälften så högt, som breclt, tunt,

men fastare och hårdare än föregående, fint strålformigt strimmadt

ifrån skalets topp till periferien, rundadt ovalt, smutsgult, oftast om-

gifvet af ett brunsvart tunt smutsöfverdrag, inuti belagdt med per-

lemor och starkt glänsande, blåaktigt; spetsen belägen utom skalets

midt, tillbakaböjd. Mynningen rundadt oval, föga längre än bred.

— Djttret hvitt, beströdt med mycket fina hvita punkter.

Förekommer endast i rinnande, till och med starkt forsande

v^atten, hårdt fästad vid stenar (enl. Hartm. äfven på vattenväxter,

isynnerhet Iris och Butomus). Är sällsyntare än föregående. Fun-

nen i Skåne (Fogelsång, Hörby, Mellby: Malm p. 152), Blekinge

(i sjön Wesan: Gosselm. p. 81, Augerums å: J. Ankarcr.), Halland

(FröUinge: Nilss. p. 8.5), Småland (Jönköping i Wettern : Zetterst.),

Östergötland (vid Omberg), Nerike (Svartån vid Örebro: Hartm. p.

10), Uppland (Ultuna: Zetterst.). Dalarne (i Gustafs s:n : F. E. Rid-

derbielke enl. Lekt. Johans.), Göteborg (i Utterbäck : Malm p. 152).

Ok]. 2. (liasteropoda Operculata.

Snäckan alltid försedd med locli (operculum).

De med lock försedda Gasteropoderua utgöra en derigenom lätt

igenkänlig och genom flera anatomiska karakterer från föregående

väl begränsad ordning. Tentaklerna äro två, kontraktila, och vid

deras bas äro ögonen belägna. Enligt Schmidt (Malak. Blätter f.

1854, p. 25) är tungan hos dem alla räunformig, med två hinn-

aktiga sidoflikar i den främre ändan. Dessa mollusker kunna för-

delas i två grupper: pulmonnfa och hrancliiatet. De förre andas

medelst en lungsäck, liksom djuren inom föregående ordning, men
mantelen betäcker icke respirations-kaviteten, utan denna är öppen.

De vistas antingen på land, under multnande löf i bokskogar o. s. v.

eller på mera våta ställen, stundom till och med i grundt, dyigt

vatten. (De båda för vår fauna främmande slägtena Assiniinia Leach.

och PaJudineUa Pfr. (sensu Adams), hvilka till skalbildningen äro

mycket lika Hydrobia, afvika från de öfriga vattensnäckorna genom

att hafva ögonen vid eller nära spetsen af trefvarne ; men detta är
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mera skenbart, ty (igoneii sitta på egua skaft, som äro vidvuxua

öfre sidan af trefvarue). Till denna grupp hörer den i vestra och

södra Europa allmänna laudsuäckan Cydostoma eJcgans (Miill.), som,

enligt benäget meddelad underrättelse af Lektor Zetterstedt, äfven

skall vara funnen bos oss på Gotland, men icke lefvande. I Dan-

mark finnes den flerestädes, isynnerbet på krit- ocb kalk-backar,

men sällan lefvande. Gen. Cydostoma Lam. karakteriseras genom

äggrundt koniskt skal, med trinda vindningar, djup söm, cirkelrund

mynning, enkel, rak ocb sammanhängande munsöm, samt isynnerbet

genom locket, som är af samma substans som skalet, spiralvridet,

platt, med få vindningar, af hvilka den sista är ganska bred ; dju-

rets fot är på undre sidan delad i två delar genom en långsgående

föi'djupning i midten, så att då djuret skrider framåt, sker det icke

genom att flytta dessa båda delar på en gång, utan vexelvis. C.

elegans (Miill.) Dr. har gul- eller violett-grått, 12—15 m. m. högt

och 9 m. m. bredt skal, med vacker gallerformig striering.

De till andi'a gruppen hörande blötdjuren förekomma alla i

vatten, der de icke, såsom Limna^^ida^, behöfva stundom komma till

ytan för att respirera, utan de hålla sig ständigt på eller nära bot-

ten, hvarföre de ock endast andas med gälar. Ungarue äro försedda

med cilierade, snart affallande, fenor på sidorna om hufvudet. Till

denna grupp höra följande.

I. liosirifcra. Ögonen oskaftade. Skalet än koniskt, än

plattadt ; mynningen i-und-äggformig.

Skildkönade blötdjur, med ögonen på yttre sidan af de långa,

smala trefvarnes bas
;

gälarne äro kamformiga ; hufvudet är försedt

med en kort, kontraktil, på tvären ringlad snabel. Skalet är tunt,

spiralvridet, med ett tunt lock.

Gen. 21. Paliidiiia Lam.

Djuret aflångt, med en bred, i främre ändan tvär, i bakre af-

rundad, fot ; trefvarne cylindriska, spetsiga, något styfva, föga kon-

traktila ; ögonen på korta vidvuxna skaft vid trefvarnes bas ; vid

hvardera sidan af nacken är en flik, af hvilka den högra är störst

och bildar en siphon till respirationskaviteten, en hålighet hvari de

kamformiga gälarne äro inneslutna ; könslemmen hos hanindividerna

är innesluten i den högra uppsvällda trefvaren. Honan föder lef-

vande ungar. — SI'alet oftast med längslmnd, ägg- eller klot-for-

migt, koniskt, oftast nafladt; vindningarne starkt hvälfda; mynnin-
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gen är ruudadt äggformig, upptill trubbigt vinklad ; munsömmen

sammanhängande ; lodet homiartadt, tunt, böjligt, äggrundt, koncen-

triskt ringladt omkring en icke central kärna.

Hithörande arter, som hufvudsakligen förekomma i nordliga

halfklotet, lefva i sjöar, diken, polar o. s. v., der de mest hålla sig

på bottnen, krypande omkring i slammet, eller på vattenväxternas

stjelkar och blad, stenar m. m. djdikt. — Slägtnamnet kommer af

palus (träsk).

1. Paludiiia vivipara (Lin.)-

SJcal äggrundt aflångt, utan nafvel; vindningar konvexa;

sömmen föga djup. L. 25—28, hr. 18—20 m. m.

Helix vivipara Lin. F. Su. p. 529. — Nerita fasciata Miill. V. H.

p. 182. — Paludina vivipara Nilss. p. p. H. M. p. 88. — Paludina

achatina Rossm. Ic. L p. 109. f. 66*. — Hansén Vet. Akad. Öfvers.

1845. p. 254. — Pal. viv. N. & Nyl. F. M. p. 71. f. 60. -- Viviparus

fasciatus Mörch S. M. Dan. p. 62.

Skalet fast, äggrundt, något aflångt, med kort och trubbig spira,

gulgrönt, med 3 bruna längsband, finstrimmigt, svagt genomskinande,

utan nafvel eller stundom med en mycket fin uafvelstrimma. Vind-

ningarne 5, afrmidade, konvexa, icke bukiga. Sömmen något djup,

men på långt när ej så mycket, som hos följande art. Mynningen

rundadt äggformig. Munsömmens kanter ej så mycket närmande sig

hvarandra, som hos följande, den yttre längx^e utdragen än spindel-

kanten. — Djuret mörkbrunt, med rödgula punkter.

Förekommer i åar och sjöar i mellersta Sverige. Denna snäcka

är icke funnen i Skåne, Halland, Bohuslän, Blekinge (endast fossil

på ballastplatser vid Carlshamn) eller Småland, hvarest den öfver

allt är ersatt af följande. Ofverallt i de norr om dessa belägna

landskapen förekommer den deremot, isynnerhet allmän på slättbyg-

derna. Bergs- och skogs-trakter synes den undvika.

Hartman anmärker (Ner. Moll. p. 11), att denna art i Nerike i Svartån

alltid har mörkt grönbrunt skal, med nästan blott på insidan märkbara
längsband, men i sjöarne vida ljusare färgadt skal, med mycket tydliga

band. En del ex. derstädes uppnå en storlek af ända till 33 m. ra., oak-

tadt spetsen alltid är anfrätt och derigenom något förkortad.

2. Paludiua coutecta (Millet).

STcal äggrundt JcomsJct, med djup ocJi vidgad nafvel; vindnin-

gar huMga; sömmen mycket djup». L. 30—45, hr. 25—35 m. m.

8
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Nerita vivipara Miill. V. H. p. 182. — Paludina vivipara Nilss.

p. p. H. M. p. 88. — Rossm. Ic. I. p. 108. f. 66. — P. Listeri N.

& Nyl. F. M. p. 71. f. 59. - Viviparus contectus Mörch S. M. Dan.

p. 61.

Skalet tunt, bredt äggrnndt koniskt, med utdragen spetsig spira,

olivgrönt, med 3 bruuröda, mer eller mindre tydliga läugsband, fin-

strimmigt, genomskinande, med djup och vidgad nafvel. Vindniu-

garne 5—6, bukiga, upptill stympade eller afplattade, den sista isyn-

nerhet bukigt uppblåst. Sömmen djupt inskuren. Mynningen run-

dad, med nästan tillhopagående kanter. Munsömmen inuti oftast

oragifven af ett mörkbrunt band. — Djuret klumpigt, Ijusbrunt,

svartbruut eller blåsvart, oftast tätt beströdt med gula punkter.

Förekommer helst i stillastående vatten med dyig botten och

finnes i Skåne, Halland, Bohuslän, Blekinge och Kalmar län, lika

allmänt som föregående i de norr om dessa belägna provinserna.

De båda arternas utbredning i vårt land är mycket mäi-kvärdig, då

P. contecta är mycket allmän i trakterna af Ladoga, men P. vivip.

icke funnen i Finland, och då båda arterna i mellersta och vestra

Europa förekomma ungefär lika ymnigt.

"Denna art föder i likhet med P. vivipara lefvande ungar. Uti don

utvidgade äggledaren finner man 1—3 med skal försedda embi'yoner, utom

en mängd ägg i olika utvecklingsgrader. Uti ett äggbärande individ af

30 millim. i längd och 25 i bredd, var den till födsel färdiga ungen 7

m. m. bred och 6 m. m. lång. Skalet hos densamma ytterst tunt och

genomskinligt, utan nafvel, Ijusgronaktigt-hornfärgadt, med 2— 3 ljusbruna

längsband, öfverdraget af en tunn epidermis, på hvilken finnas 2 - 4 skarpa

och fina långsgående, med långa cilier försedda ränder eller veck; emel-

lan dessa skönjas finare strimmor, besatta med mycket korta hår. Vind-

ningarne 3 '/j, upptill vinklade, den sista ofantligt stor, nästan dubbelt så

bred, som de öfriga tillsammans; spiran kort och skarpt spetsad. Myn-

ningen mycket stor, upptagande -'/^ af skalets hela höjd. I den mon ska-

len tillväxa och bli äldre, afnötes epidermis och de skarpa ränderna dera

försvinna, så att man på större exemplar endast på den sednast tillväxta

delen af sista vindningen ser epidermis med bibehållna korthåriga längs-

strimmor. På skalen hos äldre exemplar finner man deremot fina tvär-

strimmor, hvilka saknas hos ungarne." Nyl. Bidr. till Finl. Naturk. h. III.

p. 140. Dessa observationer på skalets förändringar öfverensstämma full-

komligt med dem Förf. sjelf gjort.

Gen. 22. Bitliiitia Prideaux, Gray.

Djtrret utdraget, nästan cylindriskt, med en i främre ändan

tvär, bakåt afsmaluande, spetsad fot ; trefvarne långa, borstlika, slaka,

med ögonen oskaftade vid basen ; nacken utan flikar ; hannens köns-
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lem befinner sig i en vid högra trefvarens bas belägen grop. Honan

lägger ilgg. — Skalet är enfärgadt, mer eller mindre äggrundt torn-

likt och nafladt ; vindniugarne mer eller mindre hvälfda ; mynningen

rundadt äggformig, upptill trubbigt vinklad ; munsömmen samman-

hängande, invändigt med en tunn hvit läpp ; loeJixt kalkartadt, tjockt,

fast, äggrundt, något päronformigt, koncentriskt ringladt omkring

en nästan central kärna.

Detta slägte har samma utbredning, som Paludina, och samma

vistelseorter.

1. Bithiuia teutaciilata (L.).

SJcal spetsigt äggntndt, utan nafret; mynning äggrund, upp-

till rinJJod: rindningar 5—6, den sista upphlåst; söm grund. L.

10—12, hr. 6—7 m. ni.

Ilelix tentaculata L. F. S. p. 531. — Nerita jaculator Miill. V.

H. p. 185. Paludina impura Nilss. H. M. p. 89. — Rossm, Ic. I.

p. 107. f. 65. - N. & Nyl. F. M. p. 72. f. 61. - Bith. tent. Malm
h. m. p. 127. - Mörch S. M. Dan. p. 63.

Var. b) gigas Mörch: skalet 14 m. m. långt, 9 m. m. bredt.

Skalet äggrundt, oftast utan tecken till nafvel, stundom med

en fin, otydlig nafvelstrimma, fiustrimmigt, smutsigt gulgrönt eller

horngult, något glänsande, oftast med en slamskorpa. Yindningarne

5—6, de öfre något konvexa, småningom sluttande mot den föga

djupa sömmen, den sista uppblåst, äggformigt vidgad, mot mynnin-

gen nedböjd. Mynningen äggrund, sned, upptill sj^etsig, eller med

kanterna upptill bildande en rät vinkel. — Djuret svartaktigt-violett,

beströdt med guldgula punkter.

Förekommer i åar, insjöar, kärr m. m. allmänt öfver hela Sve-

rige, åtminstone upp i Dalarne. Var. b) Skåne, Höjeå : Stud. J.

A. Walliu.

2. Bithiuia Teiitricosa Gray.

Sfcal äggrundt tornliJd, nafladt; mynning aflångt rund, upp-

till omärJdigt vinldad; vindningar 4—5, alla uppihlåst vidgade;

söm djup.

Paludina sp. Nilss. H. M. p. 120. — P. infläta Hansén Öfvers.

1845. p. 254. — Bythinia similis Stein, icke Cyclostoma simile Dräp.

— Bitliinia similis Malm h. III. p. 128. — Byth. Leachii (Shepp.),

F. et H., Reeve. — Bith. ventricosa Mörch S. M. Dan. p. 63.

a major: skalet horngult, glänsande, med 5 mycket uppblåsta

vindningar. L. 8—11, br. 5—7 m. m.

8*
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/? minor: skalet nästan alltid täckt af en mörk skorpa, knappt

glänsande, med 4 mindre uppblåsta vindningar. Längd 5— 7, bredd

4—5 m. m.

Skalet äggrundt tornlikt, med tydlig nafvelfåra, mycket fint

strimmadt, glänsande, borngult, genomskinande eller öfverdraget med

en mörk slamskorpa. Vindningarne 4—5, alla stai-kt konvexa, mot

sömmen tvärt stupande, bvarföre sömmen är djup och bred och

vindningarne nästan trappstegslikt aftagaude uppåt ; den sista upp-

blåst, smalare än spiran, mot mynningen icke nedböjd. Mynningen

ovalt eller aflångt rund, upptill omärkligt vinklad. - - Bjnret (enl.

Stein) grönaktigt grått.

Förekommer liksom föregående i både rinnande och stillastående

vatten, men mera sällan. Funnen flei^est. i Skåne (t. ex. Höjeå, vid

Christianstad m. fl. st.), vid Gröteborg (Stadsvassen, Qvillebäcken,

Göta elf nedom Lindholmen: Malm anf. st.), i ()stergötl. (flerest.

:

D:r Hansén anf. st.), vid Stockholm (Djurgårdsbrunnsvikeu etc. Lekt.

Johanson), Nerike (i Svartåns nedre lopp mellan rötterna af Buto-

mus: Hartm. p. 10) och vid Upsala (enl. Prof. Lilljeb.).

Gen. 23. Ilydrobia HARXii.

Mycket likt föregående slägte, men lätt skildt genom locTcet,

som är tunt, horn- eller pergament-artadt, djupt insänkt i skalets

mynning, på yttre sidan konvext, äggrundt päronformigt, spiral-

strimmigt, af två spiraler, den yttersta mycket bred; nucleus nära

kanten vid lockets bredaste ända.

Slägtnamnet kommer af rdw^, vatten, och j-iKko, lefva.

1. Hydrobia Steiuii v. Mårtens.

Skal äfigrundt, tornlild, nafladt, mycket tunt; vindningar 4

—4^/2, upphlåsta; spira fruhhig, två gånger längre än mynningen.

L. 3 ^/a, br. 1 5/g m. m. ; mynn. 1 ^j^ m. m. lång, 1 m. m. bred.

Bitlunia viridis Malm Göteb. Samh. Haudl. IL p. 130; IIL p. 128.

— Bythinia acuta Stein anf. st. p. 95. t. 3. f. 5. (enl. Malm). — H.

Steinii Mörch S. M. Dan. p. 65.

Skalet spetsigt äggrundt, tornlikt, mycket tunt och genomskin-

ligt, glänsande, fint tvärstrimmadt, hvitgrönt eller grågrönt, med

tydlig nafvelfåra. Vindningarne 4—4\'2- starkt hvälfda, med djup

söm, den sista uppblåst. Mynningen äggformigt rundad, upptill

knappast vinklad, invändigt med en hvit valk eller läpp, två gån-

ger kortare än den trubbiga spiran. Munsömmen sammanhängande.
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hvass, vid spiudelkanten något tillbakaviken. — Djuret (enl. Malm)

utmärkt vackert tecknadt : trefvarne och trynet hvitaktiga, temligen

klara och genomskinliga, ögonen djupt svarta, vid trefvarens bas är

en ren, citrongul fläck, foten inunder vid sidorna gulpunkterad, pan-

nan svart, ryggen svartaktig, kinderna rosenröda ; trefvarne jemn-

tjocka, med snedt rundad spets, fotens långt framskjutande framkant

likasom dubbel, med en tvärfåra, något urnupen, baktill rundad:

längd 5. bredd på midten 1 '/g m. m.

Förekommer temligen allmän i Stadsvassen vid Göteborg (Malm

anf. st.). Äfven funnen i Östergötland enligt Prof. Lilljeborg. —
Blekinge i Härrstorps sjö nära Ronneby.

1. Den form, som finnes vid Ronneby, är möjligen en skild art,

emedan den afviker från B. viridis Malm och H. Steinii Mörch genom
mindre storlek (1. 2—2'/.^, br. I'//,—IV2 m- m.), tydligare nafvel, kortare

spira (föga mera än en gång så lång som mynningen), starkare striering

på sista vindningen och är utan tydlig hvit läpp inom munsömmen.
2. I Syn. Moll. Dan. p. 64. upptager H:r Mörch Hydrohia similis

(Dräp.), som har äggrundt koniskt, temligen fast, skal, med en fin naf-

velfära, 5— 6 konvexa, släta, vid den djupa sömmen trubbigt vinklade

viudningar och spiran något längre än mynningen. L. 5, br. S'/^ m. m.;

mynn. 2 m. m.

3. Paluäina haWiica och P. octona, hvilka af Nilsson upptagas bland

sötvattens-molluskerna, tillhöra den marina faunan, ehuru de i Östersjön

ofta träffas tillsammans med egentliga sötvattenssnäckor såsom Neritina

fluviatilis, Bithinia tentaculata m. fl. Pal. balthica är lika med Rissoa

rentrosa (Montg.) och P. octona N. är, enl. Malm, beskrifven efter ett

ungt exemplar af Eissoa Jahiosa (Mont.).

Gen. 24. I^alvata Muller.

Djuret med en kort, framtill tvåklufven, baktill rundad fot;

trefvarne trådfonniga, vid yttre sidan af basen försedda med ögon

;

gälarne fjäderlika, utsträckta öfver nacken på djuret, då det kryper,

baktill försedda med ett trådlikt bihang. — Skalet koniskt eller

plattadt ; mynningen rund ; munsömmen hvass, sammanhängande

;

locket vanligen djupt insänkt i skalets mynning, hoi"nartadt, nästan

rundt, spiralvridet, med central nucleus och småningom tilltagande

vindningar, hvilka hafva en upphöjd hinnaktig ytterkant.

Slägtnamnet kommer af ixdvatus (försedd med dubbeldörr).

1. Valvata cristata MIjll.

Skal slätt, trissformigt, fullkomligt platt; spira intryckt; söm

djup; nafvel vid. Dr. 3 m. in.
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V. crist. Miill. V. H. p. 198. — Nilss. H. M. p. 87.- N.&Nyl.

F. M. p. 69. f. 58. — Mörch S. M. D. p. 58.

SliciJd tiissformigt, på öfre sidan platt; på undre konkavt eller

vidt nafladt, ytterst fint strimmadt eller slätt, gulbrunt, glänsande.

Vindniugarne 3, trinda, långsamt tillväxande, skilda af en rännfor-

mig söm, den sista mot mynningen vidgad uppåt. Mynningen nä-

stan cirkelrund.

Förekommer i både stillastående ocli långsamt rinnande vatten,

allmän öfver bela Sverige.

2. Valvata inarrostoina Steenbuch.

STxäl tätt och racJiCrt trärstrbnmadt, något Inälfclt; spira ned-

trt/cld; söm grund; nafvel öppen, djttp. Br. 5—6 m. m.

V. depressa Hansén Öfversigten 1848. p. 201. (icke Pfeiffer). —
Stein Schn. und Musch. Berl. p. 87. t. 2. f. 9. - N. & Nyl. F. M.

p. 69. f. 57. — V. macr. Mörch S. M. Dan. p. 59.

Slxolet plattadt, på öfre sidan något bvälfdt, med öfver yttre

vindningen något höjd spira, på undre öppet och djupt natladt, tätt

och vackert, stundom upphöjdt tviirstrimmadt, hvarigenom skalet får

en egen silkesglans, hornbrunt eller ljusgrönt. Vindningarne 3,

trinda, hastigt tillväxande, skilda af en grund söm; den sista myc-

ket störi-e än de öfriga tillsamman, mot mynningen starkt vidgad

nedåt. Mynningen cirkelrund. — Djnrct Ijusgrått.

Förekommer i dikeii, bäckar, kilrr etc. Tagen i Östergötland

(Svartgölen: D:r Hansén anf. st.), i Uppland (vid Ultuna nära Up-

sala: Lekt. Zetterst. enl. exemplar) samt på Öland (i en bäck vid

St. Dahlby). Finnes utan tvifvel på mångfaldiga andra ställen.

3. Valvata pisoiiialis (Mijll.) Fer.

Siad fint tvärstrhimndi, rundadt loniskt; spira Iwnvex; söm

temligen djup; nafvel trång, djup.

a minor: skalets striering starkare; spiran lägre, rundad; myn-

ningen invändigt något perlmorfärgad. Br. 2— 2*/,, höjd 2—3 lin.

Nerita piscinalis Miill. V. II. p. 172. — Valv. piscin. Nilss. var.

et H. M. p. 86. — V. contorta var. /9 trochoidea Malm h. III. p. 130.

— V. piscin. Mörch S. M. Dan. p. 59.

^ major: skalets striering svagare; spiran högre, bredt konisk

;

sömmen djupare. Br, 4—5, höjd 4 m. m.

Nerita pusilla Miill. V. H. p. 171? - Valv. piscin. Nilss. II. M.

p. 86. — Stein Schn. u. Musch. Bcrl. p. 86. t. 2. f. 28. -- N.&Nyl.

F. M. p. 68. (ieke fig.).
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Skalet rundadt koniskt, med spi)'an upphöjd öfver sista vind-

ningen så mycket som vindningeu sjelf är hög, på undre sidan

trångt, men djupt nafladt, fint striramadt, svagt glänsande, hvit-

grönaktigt. Vindningarne 4

—

i^/j, konvexa, den sista uppblåst vid-

gad, mot mynningen något nedböjd. Mynningen cirkelrund. Mun-

sömmen, icke såsom hos de båda föregående arterna, öfverallt rak,

utan, såsom hos följande, vid nafvelen utböjd. — Djuret hvitaktigt.

Förekommer i sjöar, åar och diken med gyttjig botten öfver

hela riket, men synes ingenstädes vara allmän.

4. Valvata autiqua Morkis.

Slal tätt tvärstritmiiadt, äggntndt lonisJd; spira hög, utdra-

gen; söm djtq); nafvel till en del hetäclt. Br.4—5, höjd

5

—6m.m.

V. contorta Stein anf. st. p. 85. t. 2. f. 27. (icke Miiller enl. Mörch).

— V. antiqua (Morris Syn. Brit. Foss. p. 166, enl. Mörch) Mörch S.

M. Dan. p. 60.

Skalet äggrundt koniskt, med spiran upphöjd öfver sista vind-

ningen vida mer än denna är hög. på undre sidan betäckt nafladt,

tätt och vackert tvärstrimmadt, ofta med spiralstrimmor. Vindnin-

garne 5, konvexa, regelbundet tillväxande, skilda af en djup, ränn-

formig söm; den sista trind, mot mynningen något nedböjd och der

stundom fri från näst föregående. Mynningen rund. Munsömmen

vid nafvelen något utåtviken.

Denna art känner jag endast från Östergötland, hvarest jag

1855 fann den ymnigt uppkastad på strändei'na af sjön Tåkern nära

Omberg. Inga lefvande exemplar kunde upptäckas, hvarföre skalen

alltid voro hvitgula eller kalkhvita, tjocka, fasta och ogenomskinliga.

Ej heller i Danmark, hvarest den enl. Mörch är allmän på strän-

derna af alla större sjöar, är den ännu funnen lefvande.

Med föregående bör denna art aldrig kunna förblandas. V. pisein.

har låg, emot sista vindningen tvärt afsatt, plattad spira, cylindrisk, af

mynningkanten endast svagt urringad nafvel, samt sista vindningen något

plattad uppifrån, bakåt och på sidan mycket utvidgad utom spiran. V.

antiqua har hög, emot sista vindningen icke tvärt afsatt, i spetsen af-

rundad spira, sned, af mynningkanlen ofta till en betydlig del täckt naf-

vel, samt sista vindningen trind, endast småningom och ringa utvidgad

utom spiran.

II. Podophthalma. Ögonen skaftade. Skalet båtlikt; myn-

ningen halfruud.

Hithörande mollusker äro hermafroditer, med förmåga att be-



120

frukta sig sjelfva
;
gälarue äro fjädei-lika ; ögonen sitta på egna korta

skaft vid de borstlika treiVarnes bas. Skal och lock äro tjocka.

Gen. 25. Meritiiia Lajiarck.

Djuret med en kort. i hvardera ändan rundad fot; trelVarne

borstlika, med ögonen på egna, korta, skilda skaft vid basen. —
SlxCilct äggrundt, båtformigt, under plattadt, onafladt, bestående nä-

stan blott af sista vindningen, spiran mycket liten, belägen på si-

dan ; mynningen halfrund, med skarp munsöm ; mynningväggen platt,

mycket bred, med rak, jemn kant ; lodet nästan halfrundt, i öfre

kanten försedt med en smal, något vriden tand.

1. PJeritiua fluviatiiis (Lin.) Lam.

Loel'et bestående af två vindningar, Icalkartadt, fast, (/län-

sande, hlåaktigt gult, med Jiornartad, böjlig, inörli rödgid kant.

Nerita fluviatiiis, littoralis och lacustris Lin. Fauna Su. pp. 532,

533. — Nerita fluv. Miill. V. H. p. 194. — Neritina fluv. Nilss. IL

M. p. 93. — Rossm. Ic. IL p. 17. f. 118. 119. - N. & Nyl. F. M.

p. 74. f. 62. — Mörch S. M. Dan. p. 68.

a) Skalet stort, tjockt, rödviolett, mycket anfrätt och derföre

skrynkligt eller gropigt. L. 11—12 m. m. Nerita fluviatiiis Lin.

F. Su. p. 532.

b) Skalet tunt, slätt, svartbrunt. enfärgadt eller med små hvita

fläckar. L. 10 m. m. Nerita littoralis a Linné F. Su. p. 533.

c) Skalet temligen tunt, svart eller mörkbrunt, vackert tecknadt

med hvita eller gula fläckar. L. 8—9 m. m. Nerita littoralis (i

samt N. lacustris Lin. F. Su. p. 533.

d) Skalet litet, enfärgadt, svart, inuti hvitt. L. 5—6 m. m.

Neritina fluv, var. /? Nilss. H. M. p. 90.

Skalet äggrundt, på öfre sidan konvext, på undre platt, tem-

ligen starkt, till färgen mycket varierande, svart, violett, gråbrunt

eller rödaktigt, enfärgadt eller vackert nätlikt hvit- och gulfläckigt,

svagt glänsande, slätt eller anfrätt, gropigt. Spiran tilltryckt, liöjd

mot sidan af skalet. Vindningarne 2—3, de öfre mycket små, den

sista mycket vidgad, aflång. Mynningen snedt halfrund, glänsande,

hvit eller röd. Munsömmen skarp, hvitläppad. — Djuret hvitt,

med hufvud och hals svarta, bakre delen af foten stundom svart-

fläckig, trefvarne långa, borstformiga. hvita, på öfre sidan med svarta

längslinier.
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Förekommer i sjöar, åar, bäckar och vid hafVet, temligen all-

män från Skåne till Norrland, hufvudsakligen de östra provinserna.

"Linné har af denne Art dannet tre forskjcllige Arter i F. Su. ed. 1.

I ed. 2 ere de sammendragne til to, men Linné har glemt at horttage

den tredie Art, uagtet den alt var inddraget som Var. /S. Da Arterne

her ere omsatte, bliver Texten uforstaaelig. N. littoralis er begrundet

paa Beskrivelsen i Gottländska Resa p. 261. "Nerita, små af åtskillig färg

lågo öfverflödigt vid vestra Stranden, de hade et Lack för munnen och

satte ut två Borstar, liksom två fötter på hvardera sidan." Den brogede

Farve og Fiudestedet "in littoribus angli;«'' foranledigede Linné til at an-

see Listers Nerita reticulatus (Angl. 164. t. 2. f. 3. c: 165. t. 3. f. 13),

som er Littorina obtusata, for den af ham fundne Neritina. Dette har

igjen foranlediget Forb. et Hanl. o. fl. til at optage dette Navn for Lit-

torina obtusata, der dog neppe findes ved Gottland." Mörch Syn. Moll.

Dan. p. 69. Anm.

Glass. II. MOLLUSCA COXCHIFERA.

Djuret saknar särskildt hufvud, ögon och trefvare. Kroppen

är alltid omgifven af två, upptill med hvarandra förenade, mussel-

skal, vid hvilka den är fästad genom (ett eller) tvenne par muskler.

Ställflyttningeu sker medelst en köl- eller tung-formig, muskulös fot.

Alla hithörande blötdjur lefva ständigt i vatten och andas

med gälar.

Fam. \. Sphseriidse.

Djuret med mantelens flikar på undre sidan och framtill fria,

mellan hvilka foten framsträckes, baktill sammanväxta, bildande

tvenne skilda eller förenade, långt utsträckbara rör (siphoner), det

öfre för excrementernas uttömmande, det nedre för vattnets ledning

från och till gälarne. — Musslan rundad, nästan klotformig, tunn-

skalig ; låstäuderna små, i venstra skalet tvenne, i högi-a 1 ; sido-

tändei"na listformiga, i högra skalet 2, i venstra 1.

Gen. 1. §i|)li£eriuiii Scopoli.

Djuret med mantelen framtill öppen, baktill bildande tvenne

långt utsträckbara, endast nedtill sammanväxta siphoner, af hvilka

den öfre är kortast. — Musslan nästan liksidig.

Detta slägte utgöres af små musslor, som lefva i dy och mossa

uti stillastående och långsamt flytande vatten. De föda lefvande un-

gar, hvilka länge stanna i ett slags marsupium inom moderdjurets

skal, hvarest man under hela sommaren finner en hel mängd små
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individer med skal af 1—3 m. m. i diameter, och detta icke blott

hos utbildade, fullväxta, utan iifven hos blott halfvuxna exemplar.

Både detta och följande slägte tillhöra hufvudsakligen de tempere-

rade länderna i båda hemisfererua och af båda är ungeflir ett lika

antal arter käudt, men af dessa förekomma de flesta Pisidia i den

vestra och de flesta Sphgerium-aiierna i den östra hemisfereu.

Från Pisidium skiljes slägtet Sphasrium icke blott genom de båda

framtill fria mantelrören hos djuret, utan äfven genom skalet, som är nä-

stan fullkomligt liksidigt, eller, om någon oliksidighet förefinnes, är det

den främre ändan, frän hvilken foten utsträckes, som är kortast, hvar-

emot hos Pisidium den bakre, från hvilken siphouen utskjuter, är den

kortaste.

1. Sphseriuni corueuni (Lin.).

Skalens hml-eltojipar hrrda, plattade, eller iq)pblåsta, afrun-

dade, omärMigt framåt böjda.

Tellina cornea Lin. F. Su. p. 517. - T. rivalis Miill. V. H. p.

202. — Cyclas cornea Nilss. H. M. p. 96. -- Malm h. III. p. 77, med

figg. _^ N. & Nyl. F. M. p. 78. f. 65. — Spha?r. corn. Mörch S. M.

Dan. p. 70.

a) Musslan matt glänsande, mjxket fint strimmad, uppblåst,

smutsigt gulbrun, oftast med ett gult bräm vid nedre kanten och

ljusgula band på sidorna ; kanterna öfverallt afrundade ; bakre delen

af musslan knappt högre än den främre ; de starkt hvälfda skalen

mötas under en 90—95 graders vinkel. L. 10, höjd 8, tjocklek 7

m. m. — Stoi-a ex. 1. 14, h. 11, tj. 10 m. m.

— Pisidioides Gray: musslan glänsande, tydligare strimmad,

tillplattad, askgrå eller gulaktig; bakkanten liksom snedt afhuggen

;

bakre delen af musslan betydhgt högre än den främre ; de svagt

hvälfda skalen mötas under en 70—80 graders vinkel. L. 8. h. 7,

tj. 4—5 m. m. Cyclas lacustins Nilss. H. M. p. 98. Sph. Pisid,

Gray (1856) Ann. Nat. Hist., Cyclas Pisid. Gray (1857) Turt. Man.

p. 255; Reeve Land-Freshw. Moll. p. 239.

— ')}ueJeu)ii (Stud.): musslan liten, klotformig, svartbrun, med

uppblåsta, höga buckeltoppar. L. 7, h. 7, tj. 6 m. m.

Mvj;s1an alltid skör och tunnskalig. men ej så mycket, som föl-

jande art ; öfverkanten, som har en jenni rundning, öfvergår i fram-

kanten, liksom denna i underkanten, omärkligt, utan att bilda några

vinklar, men endast hos de uppblåsta formerna öfvergår underkan-

ten i bakkanten på samma sätt, hvaremot hos v. Pisidioides under-

kanten blir utdragen och bildar en trubbig vinkel vid öfvergången
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i den liksom snedt afhuggna bakkanten ; invändigt är musslan från

mjölklivit, med blåaktig anstrykning, till skönt azurblå. — Djuret

hvitt, genomskinande, med mantelröreu gulaktiga och foten i spet-

sen skönt rosenröd. De nyss födda ungarne äro starkt saraman-

tryckta och i förhållande till moderdjuret mycket stora.

Förekommer allmänt i både stillastående och flytande vatten

öfver hela Sverige.

2. Sphseriuni lacustre (Mull.).

SMIens lucl-eltoppar smala, slarpt begränsade, högt ttp2)sJiju-

fande, uppåt spetsade, lutande framåt. L. 7, h. 6, tj. 3 ^/j m- m.

Tellina lacustris Miill. V. H. p. 204. — Cyclas calyculata Dräp.,

Nilss. H. M. p. 99. ^- Malm h. IH. p. 81, med figg. — N. & Nyl.

F. M. p. 79. f. 66. -- Sph. lacustre och calyculatum Mörch S. M.

Dan. p. 71.

— ovale: musslan ljusgrå, aflångt oval, mycket sammantryckt,

med stora, trubbiga buckeltoppar ; främre delen af musslan mycket

längre utdragen än hos cu derigenom att öfverkanten sammanfaller

med den raka framkanten under en mycket svag vinkel och undei'-

kanten stiger upp mot den sednare med en långsträckt båge. L.

10—10 »/g. h. 71/4—7^/4. tj. 4 m. m.

MussJnn ytterst tunn och l)räcklig, nära genomskinlig, starkt

glänsande, fint strimmad, blågrå eller rökfärgad, ofta med ett bredt

gulaktigt bälte utmed kanten och mot densamma löpande täta. mörka

strålar, till formen vanligen rundadt rhombisk ; öfverkanten, som är

föga böjd, bildar en trubbig vinkel vid öfvergången till den niistan

räta och obetydligt sluttande framkanten, mot hvilken underkanten

med en vacker böjning uppstiger. Alldeles detsamma giiller om öf-

verkautens och underkantens öfvergångar i bakkanten. Rundtom-

kring omgifves musslan af en skarp kant. De svagt hvälfda skalen

mötas under en ganska spetsig vinkel. — Djuret hvitt, med gul-

aktiga eller svagt rosenröda mantelrör och helt och hållet hvit eller

färglös fot. De nyss födda ungarne äro (enl. Malm) ganska små,

uppblåsta, upp- och ned-till lika, ty skalen mötas öfverallt under en

hastig afrunduing, utan att bilda minsta tecken till skarp kant.

Förekommer i både stillastående och rinnande vatten i södra

och mellersta Sverige, men är mycket sällsyntare på de flesta ställen

än föregående. Var. ovale är funnen i en kanal i Göteborg (Malm

anf. st. p. 82, med figg.) samt i en dam nära ån straxt norr om
Ronneby.
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1. Denna art är mest känd under namnet C. calyculata Dr., men
Lvilket namn ej kan behållas, emedan det uppkommit genom ett misstag.

Tellina lacustris Muller ("rliombea, planiuscula, glabra, umbone acuto,

dorso valvularum cinereo") är ganska säkert närvarande art, men i Hi-

stoire nat. des Mollusques p. 130 beskrifver Drapnrnaud denna såsom ny
under namn af C. calyculata, och öfverför namnet lacustris på ett annat

species. Denna förväxling rättades kort derpå af Férussac, som gaf Mul-
lers namn lacustris åt C. calyculata Dräp. och namnet C. ovalis åt C. la-

custris Dräp., men det oaktadt fiilja nästan alla fijrfattare Draparnaud.

2. livad arträttigheten hos C. ovalis Fer. (C. lac. Dräp.) beträffar,

så är den mycket tvifveiaktig, och kan jag icke erkänna den, efter de

otaliga bevis jag haft på det stora inflytande, som lokala förhållanden ut-

öfvar inom denna familj, liksom inom den följande. Sph. corneum är

typiskt klotformigt uppblåst, men har dock en sammantryckt form (C.

lacustris Nilss.), Sph. lacustre är typiskt sammantryckt, men fih-ekommer

äfven mycket uppblåst, sådan en form är, hvilken H:r Malm anför (h. Hl.

p. 81) från "Dahlins dam i Göteborg" (1. 10
'Z,, h. 9, tj. 6 m. m.).

3. Den största arten af detta slägte, S. rivicola (Leach), som är all-

män i mellersta Europa samt England och äfven upptages för Danmark

af Mörch, är icke funnen hos oss. Den skiljer sig från de öfriga genom

sitt utvändigt synliga, starkt framträdande låsljand, sina bukiga, glänsande,

vackert bågformigt strimmade skal o. s. v. L. 19 - 23, h. 14— 1.5 m. m.

Gen. 2. Pinidiuiti C. Pfeiffer.

Djuret med mantelen framtill öppen, baktill bildande ett enda,

kort rör. — Musslan oliksidig.

Detta slägtes arter vistas bland gyttja och smärre växter i både

rinnande och stillastående vatten. Alla äro de mycket små samt

ganska svåra att åtskilja. Liksom de flesta vattenmollusker variera

dfe betydligt efter förekomstorleus beskaffenhet, af hvilken tvifvels-

utan äfven mantelrörets form och längd ofta äro beroende.

A) Musslan mycket otilsklig (främre delen är utdragen, så att

bucklorna ligga långt bakom musslans midt).

1. Pi!»i(liiini amuiriiu) (Miix.) Jen.

Mussla starld f/Iänsande, tätt och djupt loncenfrisli fårad,

här och der med djupare afsatser; huchcltoppar fårade, belägna

mycket långt hakat. L. 10—12, h. 7V2

—

8, tj. 6—7 m. in.

Tellina amnica Miill. V. II. p. 205. — Cyclas obliqua Nilss. H.

M. p. 99. - Pisid. obliquum N. & Nyl. F. M. p. 81. — P. anm.

Jen. Monogr. pl. 19. f. 2. — Malm h. III. p. 86, med figg. — Mörch

S. M. Dan. p. 72.
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Mfisslan gul- eller grå-bruu, stundom roströd, med 1—4 kon-

centriska, svartaktiga band på sidorna och ett bredt gulaktigt band

utmed kanten, tjockskalig, starkt glänsande, djupt fårad, med en

och annan djupare afsats i skalet ; konturen är öfverallt vackert af-

rundad, utom vid öfverkautens öfvergång i bakkanten, der en tyd-

lig, men mycket trubbig vinkel bildas; bakkanten liksom afhuggen

;

buckeltopparne något utstående ; musslan öfver midten och baktill

ganska bukig, framtill och mot undre kanten sammantryckt, så att

skalen der mötas under en 70—80" vinkel; invändigt är musslan

mjölkhvit, med någon dragning i blågrått. — Djuret har (enligi

Malm) cylindriskt kägelformigt, tvärhugget andrör.

Förekommer i åar, bäckar och sjöar från Skåne till och med

Dalarne, i allmänhet sparsamt. — Varierar med finare och tätare

skulptur, mindre bukighet och kortare utdragen frampart. L. 7— (S,

h. 6—7, tj. 4^/3 m. m.

2. Pisidiiiiu piilchelluni Jkn.

ilf. sidenglänsande, tätt oeh djvpf J^oncenirislä strimmad, här

och der med djupare afsatser; huclieJtoppar släta, starM (/länsande.

L. 53/4, h. 3, tj. 2^\, m. m.

P. pulch. Jen. Monogr. pl. 21. f. 1— 5. — Hansén Vet Akad.

Öfvers. 1848. p. 202. — Malm h. IH. p. 89, med figg.! — Mörch S.

M. Dan. p. 73.

3Iusslan brungrå, med 1—4 mörkare bälten, sällan hvitgul,

tunnskalig, glänsande, snedt strimmad, med en och annan afsats i

skalet ; öfverkanten starkare böjd än underkanten, framåt temligen

rätlinig ; framkanten något utdragen , men vackei"t rundad ; bakkan-

ten ofta liksom tvärt afhuggen ; buckeltopparna konvexa, buckloi^na

uppblåsta, utstående ; från bucklan till framkanten sänker skalet sig

nästan rätlinigt, långsluttande, och till bakkanten nästan rätlinigt,

hastigt stupande; skalen mötas nedtill under en oftast spetsig vin-

kel ; invändigt är musslan hvitgul. — Djtiret har (enl. Malm) van-

ligen kort, utåt något afsmalnande, tvärhugget andrör.

Förekommer i både stillastående och rinnande vatten i södra

och mellersta Sverige, temligen allmän.

3. Pisidium siibtriincatum Malm.

M. något glänsande, ytterst fint strimmad, JivitaMig, med ett

svart halte och en afsats nedom midten; bucJceltoppar släta, belägna

mt/cÅ-et långt laMit. L. 3^1^, h. S^j^, tj. 2 m. m.
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Cyclas obtusalis Nilss. H. M. jx 101. enl. Malm. — P. subtr.

Malm h. III. p. 92, med figg.! — Mörch S. M. Dan. p. 76.

3InssJan hvitaktig, något stötande i gult, med ett svart bälte,

mycket tunnskalig, något glänsande, ytterst fint strimmad, med en

koncentrisk afsats nedom midten ; bakre delen af musslan är mycket

liögre och mycket kortare än den främre ; låskanten starkare böjd

än underkanten ; öfverkanten regelbundet, men långsträckt böjd mot

den något tillspetsade frainkHiiten ; bakkanten liksom afhuggeu ; buc-

keltopparne kouvexa. bucklorna uppblåsta, men föga utstående ; muss-

lan öfver bucklorna starkt bukig, framåt sammantryckt, stundom på

midten, ofvan den koncentriska afsatsen mest utstående ; skalen mö-

tas vid underkanten oftast i en rät vinkel; musslan invändigt hvit-

aktig. — Djuret hai- (enl. Malm) långt, spensligt, nästan kägelfor-

migt, afhugget andrör.

Förekommer i åar och bäckar, icke sällsynt i södra Sverige.

Från Westeråstrakten meddelad af Lektor Johanson. — Varierar

med musslan öfverdragen af en svart skorpa.

4. Pisidiiiin HfusloMiauiiiu (Siiepp.) Jen.

31. svagt glänsande, fint strimmad, på dt par ställen med en

djupare fåra, enfärgad. L. d^j^, h. 3^1^, tj. 2^1^ i>f. m.

P. Hensl. Jen. Monogr. pl. 21. £ 6—9. — Hansén Vet. Akad.

Öfvers. 1848. p. 202. - Malm h. III. p. 94, med figg.! — Mörch S.

M. Dan. p. 72.

a) Buckeltopparue med en luig, nagelformig knöl.

b) Buckeltopparue släta, utan knöl.

Musslan enfärgad, vanligen gulaktigt hvit, fint strimmad, med

strimmoi-na mot kanten något djupare och på 1—2 ställen med en

svag insänkuing, svagt glänsande, tunnskalig; underkanten svagare

böjd än öfverkanten, som nästan rätlinigt. starkt sluttande förenar

sig med den vackert afrundade, men mycket utdragna framkanten

:

bakkanten, typiskt afrundad, men stundom liksom tvärt aflniggen,

bildar med öfverkanten en tydlig vinkel : främre delen af musslan

ilr mycket utdragen, låg, något tillspetsad, den bakre hög, trubbig

;

buckeltopparne kouvexa, t3']^)iskt med en hög, sammantryckt, långs-

gående, nagelformig knöl; musslan öfver de utstående bucklorna

bukig, sedan regelbundet hvälfd, mot undre kanten mera samman-

tryckt; skalen mötas under en vid pass 80° vinkel. — Djuret har

(enl. Malm) ett spensligt, ej särdeles långt, nästan kägelformigt, af-

hugget andrör.
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Förekommer helst i rinnande vatten, men äfven i sjöar och

mindre vattensamlingar, ej sällsynt i södra och mellersta Sverige.

— Varierar med skalen tjockare och mera hvälfda ; med mindre ut-

dragen framdel ; med hlåhvit eller svartbruu färg.

I Syn. Moll. Dan. p. 73. upptages P. cinereum Ålder och anser H:r

Mörch sannolikast, att Nilssons Cyclas fontinalis är denna snäcka. P. ci-

nereum, som, så vidt jag vet, icke är funnen i Sverige, skiljer sig (enligt

Sicilianska exemplar, meddelade af H:r Mörch) från de öfriga i denna

grupp, till hvilken den hörer, genom sin äggrundt triangulära form, sina

sammantryckta, äfven vid förstoring nästan omärkligt strimmade skal,

tvärhuggna hakpart, utdragna frampart och askgrå eller gråbruna färg.

L. 4, h. 2 V, m. m. '

B) Musslan foga olihsidig (bucklorna ligga straxt bakom muss-

lans midt).

5. Pisidiiini obtiisale (Lam.) Pfeiff.

M. svagt glänsande, gulJwif eller gnlbrtm, fint strimmad, hit-

kig; tinderlrinten starJd håghöjd, framtiU utdragen; bueMor upp-

Nåsta, utstående. L. 4—5, h. S^i^—4, tj. 3—-S^/a m. ni.

P. obtus. Jen. Mon. pl. 20. — Malm h. III. p. 98, med figg.!

Musslan gråaktigt gulbrun, med nedre kanten samt ett och

annat smalt bälte hvitgult, sällan helt och hållet gulaktigt hvit,

mycket fint strimmad, här och der med en djupare fåra, matt glän-

sande, tjockskalig ; underkanten kröker sig hastigt upp emot fram-

kanten, hvilken den råkar nästan framför midteu af musslan ; öfver-

kanten framåt något rätlinig ; framkanten afrundad. något utdragen

;

bakkanten starkt bågböjd ; musslan öfver de uppblåsta, utstående

bucklorna starkt bukig ; skalen mötas vid nedre kanten under en

90"— 125" vinkel. — Djuret har (enl. Malm) ett nedtryckt kägel-

formigt, afhugget andrör, med trång mynning.

Förekommer i kärr. sjöar, träsk o. s. v. allmänt,

6. PJsidiuni piisillum (Turt.) Je\.

M. matt glänsande, grå, otgdUgt strimmad, temligen samman-

trycTct; underJcanten racJiert håghöjd, icJce utdragen; hucllorna hreda,

nedtrychta. L. 3^j^, li. 3^/^, tj. 2'^j^ m. m.

Cyclas fontinalis Nilss. H. M. p. 101. — P. pus. Jen. Monogr.

p. 20. f. 4-6. — Malm h. Hl. p. 104, med figg.! — Mörch S. M.
Dan. p. 75.

Musslan askgrå, enfärgad, eller stundom utmed nedre kanten

hvitgul, ytterst fint strimmad, endast nedtill med några tydligare
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striinnioi-, svagt glänsande, tuunskalig; underkanten svagare båg-

böjd iln den öfre, åt båda ändarne starkt uppstigande; öfverkanten

framåt regelbundet böjd inot den afrundade framkanten, bakåt bil-

dande en trubbig vinkel mot den starkt bågböjda bakkanten ; muss-

lan öfver de något nedtryckta l)ucklorna föga hvälfd; skalen mötas

under en rät eller något spetsig vinkel. — Djtird bar (enl. Malm)

ett kort, cylindi-iskt, nästan kägelformigt, tvärhugget andrör, med

vid mynning.

Förekommer i mossa. kärr. åar etc. allmänt.

7. Pisidiuni arciefornie Malm.

M. starkt (/länsande, yulhrnn, glest finstrimmig, bttlig; im-

derJcanten nästan rät; hiuldorna xipphlåsta, ntsfäcndc. L.3,h.2^j^,

tj. 1^1^ m. m.

P. pulchellum var. å Jenyns Monogr. pl. 4, 5. — P. pulch. var.

3 Gray Turt. Man. p. 284. - P. arcaef. Malm h. III. p. 101, med
figg.! - Mörch S. M. p. 73.

Musslan gråaktigt gulbrun, vid nedre kanten hvitaktigt gul,

glest finstrimmig, med en ocb annan djuiaare fåra, starkt glänsande,

tunnskalig ; underkanten nästan rät, endast svagt böjd mot fram-

kanten, med hvilken den bildar en mycket tydlig, spetsig vinkel,

och mot bakkauten, med hvilken den bildar en afrundad trubbig

vinkel ; öfverkanten, i låstrakten temligen rät, öfvergår i framkan-

ten under en regelmässig böjning, ända ned till dennas öfvergång

i underkanten ; bakkanten svagt afrundad, tvärt stupande ; öfver de

breda, uppblåsta, utstående bucklorna är musslan starkt hvälfd, hvai'-

efter skalen hos utbildade individer något divergera, tills de nedom

musslans midt hastigt och nästan rätlinigt stupa mot hvarandra och

bilda vid nedre kanten en stor, omkring ISO^ vinkel. — Djuret

har (enl. Malm) ett långt, spensligt, nästan kägelformigt, afhugget

andrör.

Förekommer i både stillastående och flytande vatten. Funnen

vid Göteborg i Qvillebäcken teml. allmän (Malm anf. st.) och flere-

städes vid Ronneby.

8. Pisidiuni personatiim Malji.

M. starJä glänsande, gulgrå, ytterst fint strimmad, med 2—

5

djupare fåror, något sammantryckt ; underkanten svagt, men ore-

gelbundet håghöjd; hiicMorna föga utstående. L. 3^1^, h. 5^/j, tj.

<8*/j m. m.
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P. person. Malm h. III. p. 107, med figg.! — Mörch S. M. Dan.

p. 74.

Mnsslan gulgrå, vid nedre kanten gulaktig, ytterst fint strim-

mad, med ända till 5 djupare koncentriska fåror ned på sidorna,

starkt glänsande, men mycket ofta öfverdragen af en tjock, roströd

eller svartbrun skorpa; kanterna hafva öfverallt en vacker afrund-

ning och bilda ingenstädes vid öfvergångarne märkbar vinklighet;

öfverkantens bågform framåt är svagast ; musslan är ej obetydligt

hvälfd öfver de något utstående bucklorna, hvarefter böjningen små-

ningom blir svagare, så att skalen i kanten mötas under en 70—80**

vinkel. — Djuret har (enl. Malm) kort och tjockt, framtill mycket

intryckt andrör.

Förekommer såväl i rinnande som stillastående vatten. Funnen

af Malm i en liten bäck vid Hofås nära Göteborg och af Förf. vid

Ronneby. Dessa äro de enda ställen jag med säkerhet kan angifva,

men sannolikt är denna mussla mycket utbredd i Sverige.

9. Pisiiliiiiu uitidimi Jen.

M. sfarÅi gJänsande, gnlaldigi grå, fint strimmad, med 1—2
svaga fåror, något sammantrycld; underkanten svagt, men regel-

bundet tjåghöjd; hucJcJoma något nedtryclda, upptill djupt strim-

made. L. 3, h. 2^1^, tj. 1^1^ m. in.

P. nit. Jenyns Monogr. pl. 20. f. 7, 8. — Mahu h. II. p. 131;

h. III. p. 110, med figg.! — Mörch S. M. Dan. p. 74.

Musstan gulaktigt grå, med ett oftast bi^edt gult bräm utmed

nedre kanten, fint och regelbundet strimmad, med en eller två föga

djupa fåror, starkt glänsande, högst sällan behäftad med orenlighet;

utom vid öfverkantens öfvergång i bakkanten, der en tydlig vinkel

bildas, hafva kanterna öfverallt en vacker afrundning; framkanten

är nedtill något utdragen ; bucklorna hafva straxt nedom de släta

buckeltopparne några få, 2—5, temligen djupt inskurna strimmor

eller fåror; musslan är på sidorna regelbundet hvälfd ända ned till

kanten, hvarest skalen mötas under en rät vinkel. — Djuret har

(enl. Malm) ett kort, tjockt andrör, med utvidgad, trumpetlik, ofta

veckad mynning.

Förekommer i både stillastående och rinnande vatten, ej sällsynt.

Obs. Jag har vid hvarje art anfört den af H:r Malm uppgifna stor-

leken, ehuru jag af de flesta funnit både större och mindre exemplar;

men inom denna familj är proportionen emellan musslans längd, höjd
och tjocklek mest vigtig att känna, och den uttryckes alltid noga i de
upptagna måtten.

9



180

Fa in. 5. TJnionidaB.

Djuret med framtill uch nedåt öppen mantel, hvars flikar äf-

veu baktill äro fria, men bilda der tvenne nästan rörformiga öpp-

ningar genom de bågformigt emot hvarandra böjda kanterna. Den

öfre öppningen är minst och utgör auus, den nedre är störst samt

rundtomkring försedd med syllika biliang ock genom den indrages

vattnet till gälarne. — Musslan aflåug, oliksidig, invändigt starkt

perlmorglänsande, på yttre sidan betäckt af en olivfiirgad hinna, som

vid bucklorna är mer eller mindre afnött ; låsbandet alltid utvän-

digt tydligt.

Gen. 8. Uiiio Retzius.

Musslan med vanligen tjocka och grofva låständer, en på högx-a

skalet och två på det venstra, samt lamellformiga sidotänder, lika-

ledes en på högra och två på venstra skalet.

Detta slägtes arter hafva, i förhållande till Anodonta, en mot

bakre ändan afsmalnande, utdragen mussla, med ganska fasta och

tjocka skal, ehuru såväl musslans form, som skalens tjocklek äfven

hos dem mycket äro beroende af lokalen. De firekomma i sjöar,

åar och bäckar, hvarest de uppehålla sig på bottnen bland grus och

slam. Slägtnamnet kommer af ordet toiio, som betyder perla och

är ett masculinum, icke af ordet unio, förening, som är femininum,

hvarföre de adjektiva artnamnen måste hafva maskulina ändelser.

1. Några engelska författare (t. ex. Lea och Reeve) erkänna icke

Retzius såsom namngifvare åt detta slägte eller upptäckare af de arter

som i Nov. Test. Gen. beskrifvas, utan tro "that the genus belongs to L.

M. Philippson, the author of the 'Dissertation,' Retzius being the presiding

officer of the institution where this thesis was presented." Att detta på-

stående är oriktigt, veta vi, men det är icke första gången, som den form,

hvarunder de akademiska dissertationerna fordom framträdde, har kom-

mit utländningar att gifva författarenamnet åt respondenten, då det till-

kom prfeses.

2. Af de tre slägten vi hafva af familjen Unionid» är slägtet Unio

rikast på arter, äfven om vi frånräkna den mängd former, som några

författare anse för egna species, andra icke. Största antalet tillhör sjöarne

och strömmarne i Norra Amerika, hvarest öfver 400 arter ftirekomma.

Södra Amerika har endast 28, Australien 2, Afrika 6, Asien 33 och Eu-

ropa omkring 10 arter. Anodonta är deremot relativt rikast på arter i

S. Amerika, der 32 species äro funna, då Australien har 1, Afrika 2,

Asien 8, Norra Amerika 50 och Europa 1 arter. Margaritana eger i

Europa blott 2 species, de öfriga tillhöi'a N. Amerika.
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1. liiio crassus Retz.

M. oval, httlxig; låständerna i venstra sJcalcf två, liÅa stora.

a. M. oval eller äggforniig, temligen bukig, vanligen brunak-

tigt grön, nästan alltid, isynuerbet på bakre delen, vackert grön-

strålig; öfre kanten böjd, framåt hastigt krökt, bakåt långsträckt

och starkt sluttande ; undre kanten nästan rak eller stundom inåt

böjd; bucklorna nedtryckta, med nästan alltid afbarkade toppar;

låstänclerna tjocka, koniska, småtandade. L. till 80 m. m.

U. crassus Retz. Dissert. p. 17. — Nilss. H. M. p.i08. — Rossm.

Ic. II. p. 19. f. 127, f. 411. — Malm h. III. p. 114! — N. & Nyl.F.

M. p. 84. f. 72. — Mörch S. M. Dan. p. 82.

/? Batavus Nilss. M. bredt äggrund, starkt bukig, temligen

tunnskalig, yngre ljusgul med ljusgröna strålar från bucklorna till

kanterna, äldre gröngul, sällan brungrå, med mörkt buteljgröna

strålar ; öfre kanten framåt icke hastigt krökt, bakåt till "^j^ rak,

något uppåt riktad, hvarigenom musslan blir bakåt bredare, med

bakre ändan något snedt afrundad ; nedre kanten rak eller svagt

bågböjd ; bucklorna små, hvälfda. ofta skönt vågiga ; låständerna hos

de yngre tunna, kamformigt naggade, hos äldre starka, uppåt något

sammantryckta, tandade. L. till 70 m. m.

U. batavus Nilss. H. M. p. 112. — Rossm. Ic. II. p. 20. f. 128.

— Malm (U. crass. var.) h. III. p. 116. — U. er. var. 1. Mörch S.

M. Dan. p. 82.

y Äter Nilss. M. utdraget äggrund, bukig, tjock, isynnerhet

vid främre ändan nedtill, betäckt af en svagt glänsande epidermis,

under hvilken skalet är silfverhvitt ; öfre kanten bildar en mycket

långsträckt båge, stundom på midten något vinklad, undre kanten

nästan rak ; bucklorna något nedtryckta, med vackert vågiga buckel-

toppar hos oskadade ex., men nästan släta, då dessa äro afbarkade.

L. till 95 m. m.

U. äter Nilss. H. M. p. 107. - Rossm. Ic. II. p. 23. f. 133. —
Malm (U. er. var.) h. III. p. 116!

Denna på former synnerligen rika art förekommer hos oss huf-

vudsakligen i Skånes och Östergötlands sjöar och åar eller är åt-

minstone på dessa ställen mest undei'sökt. I Skåne finnes den i

Käflinge å. Alma å, Höje å, Tollarps å etc. I Östergötland är den

funnen i Stångån vid Linköping, i Motala ström vid Norrköping, i

ån vid Söderköping m. fl. st.

Herr Malm anför p. 117 en hithörande form, funnen i Motala ström

vid Norrköping af D:r Hansén, hvilken form han säger tillhöra TI. dectir-
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vatus Rossm. "Concha ovato-oblonga, ventricosa, posterius producta, com-

pressa, decurvata, nigro-fusca; dentibus cardinalibus corapressis, crassi-

usculis, acuatis, striatis, crenatis; lamellis valde exsertis" Rossm. Det

största ex. från Motala ström var 53 m. m. långt.

2. luio tuniiilus Retz.

M. aflåfigt äggformig, Inikig, haJcåt från alla sidor mycket af-

smalnanäe- läsfändcrtm i venstra slalet två, den främre mycket

mindre än den bakre. L. 80, h. 25, tj. 40 m. m.

U. tum. Retz. Dissert. p. 17. — Nilss. H. M. p. 109. — Rossm.

Ic. I. p. 117. f. 70. a. b.; IH. p. 27. f. 202-204; XII. p. 32. f. 772

—780. — Malm h. Hl. p. 118. N. & Nyl. F. M. p. 85. f. 73. —
Mörch S. M. Dan. p. 76.

Musslan atlåugt iiggformig, framtill starkt l)ukig. bakåt snabel-

likt utdragen, sammantryckt, vanligen tjockskalig och tuug, niörk-

eller rödbrun, enfärgad eller med koncentriska gröna ringar, stun-

dom, särdeles hos yngre och ljusare färgade ex., på bakre delen

från bucklorna grönstrålig ; de koncentriska växtringarne vanligen

mindre tydliga än hos föregående. Ofre kanten truljbigt vinklad,

den nedre mer eller mindre Ijågböjd ; främre ändan förlängd, tvärt

afruudad, bakre långt utdragen, tillspetsadt afruudad. Bucklorna

något utstående. Låsbandet kort, bredt, fram- och baktill tvärt af-

skuret. Låständerna tjocka, men tydligt sammantryckta, fårade, i

kanten tandade, på venstra skalet tvenne, af hvilka den bakre är

gröfre och längre, den främre mindre och tunnare. -— Djuret hvitgult.

Förekommer i sjöar och långsamt flytande åar i södra och mel-

lersta Sverige, ej sällsynt.

3. luio pictoniin (Lin.) Retz.

3L utdraget aflång, samwantryekt; tåständerna i venstra skalet

två, den främre myvket större än den bakre, som stundom saknas.

a. M. gulgrön, med mörkare, koncentriska ringar; öfre kan-

ten köllikt sammantryckt, bildande en trubbig vinkel mot framkan-

ten ; bucklorna försedda med knölar eller, afbarkade, vågiga. L.

75—85 m. m.

U. pictorum Nilss. H. M. p. 111. — Rossm. Ic. I. p. 118. f. 71.

a. b. — Malm h. III. p. 119. — N. & Nyl. F. M. p. 83. f. 71. —
Mörch S. M. Dan. p. 78.

/:? Limosus Nilss. M. brungrön, med svartgröua. koncentriska

ringar; öfre kanten svagt sammantryckt, utan märkbar vinkel mot

framkanten
; bucklorna oftast afbarkade, nästan släta. L. 75—90 m. m.
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U. limosus Nilss. H. M. p. 110. — U. pict. ji lacustris Rossm.

Ic. f. 199 ; cT longirostris f. 738. — U. pict. var. Malm h. III. p. 120.

— U. limosus Mörch S. M. Dan. p. 79.

Musslan utdraget aflång, sammantryckt, gul- eller bruu-gröu,

sällan och vanligen endast hos de yngre, vaxgula, exemplaren mot

bakre delen grönsti'ålig, oftast med talrika, koncentriska, mörkare

i-iugar. Nedre kanten rak eller på midten något inböjd, nästan pa-

rallel med den öfre, som hos unga individer alltid bildar en mycket

skarp vinkel mot framkanten, men hvilken ofta sedermera försvin-

ner. Bucklorna tillplattade. Låsbandet smalt, framtill småningom

afsmalnande. Låständerna starkt sammantryckta, tandade, upptill

tvära, i venstra skalet tvenne, den främre stor och framstående, den

bakre mindre, ibland försvinnande.

Förekommer allmänt i åar och sjöar i södra och mellersta Sverige.

Liksom de öfriga varierar denna art i hög grad i anseende till stor-

lek och form. Exemplar äro tagna i Skåne af öfver 110 m. m. längd. I

stillastående vatten, isynnerhet med dyig botten, blir den i allmänhet

större och mera bukig.

Gen. 4. Iflargaritåiia Schumacher.

Musslan med grofva, kägellika, fårade låständei-, en på högra

skalet och två på det venstra. Sidotänder saknas.

Vistas helst i steniga strömmar. — Namnet kommer af mar-

garita, perla.

1. margaritaua luargaritifera (Li^.) Lea.

M. aflångt oval, sammantrytld, hmnsvart, med nedre Åanien

vanligen inhiigtad; hucldorna tillplattade. L. 135, h. 63 m. m.

Mya margaritifera Linné Y. Su. p. 516. — Unio margaritiferus

Retzius Diss. Nov. Test. Gen. p. 16. — U. margaritiferus & elouga-

tus Nilss. H. M. p. 103. & p. 106. — U. märg. Rossm. Ic. I. p. 120.

f. 72—71. — N. & Nyl. F. M. p. 86, f. 74.

Musslan aflångt oval, sammantryckt, mycket tjockskalig och

tung, brunsvart. Öfre kanten böjd, bakåt sluttande, nedre kanten

mer eller mindre, stundom betydligt, inåt bugtad på midten. Bakre

delen något vinklad, mera sammantryckt och längre utdragen än den

främre, som är tjockare och bredare. Bucklorna tillplattade. Lås-

bandet starkt, långt, bakåt afsmalnande. Låstanden i högra skalet

grof, konisk, strimmad, och passar in uti fördjupningen emellan de

äfven koniska, men något sammantryckta och stundom icke utbil-

dade låständerna i venstra skalet.
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Förekommer i floder ocli större åar med klart vatten, helst i

strida strömmar med steuig botten, från Skåne till nordligaste Lapp-

marken.

Gen. 5. Aiiodoiita Brugtjiére.

Musslan med oftast tunna skal, utan både låständer och sido-

tänder.

Detta slägtes arter finner man i sjöar, kanaler, bäckar och åar,

hvarest de uppträda under en mängd former, ofta uppenbart bero-

ende af yttre förhållanden. På stilllen der de hafva ymnig tillgång

på föda, der vattnet är lugnt och botten dyig, få de hvälfda, stora

och tunna skal ; men der födan är mindre ymnig, vattnet renare

och mera i rörelse, blifva skalen plattare, mindre och tjockare. —
Namnet kommer af åvödovTog, tandlös.

I Systenia Natura^ ed. XII har Limié af detta slägte upptagit tvenne

arter såsom europeiska, under namnen Mytilus cygneus och M. anatinus,

och af dessa är den sednare upptagen i Fauna Suecica ed. II. Af Nils-

son beskrifvas 4 arter såsom svenska och till dessa hafva sedan konmiit

ännu flera. Men under det Tysklands konkyliologer nästan af hvarje af-

vikande form gjort en art, så att vi enligt dem hafva 40 - 50 europeiska

species, antaga Frankrikes forskare blott 2, Linnés ofvan nämnda båda

arter, och Englands ej flera än en enda, A. cygnea. I Göteborgs K. Vet.

och Vitt. Samhälles Ilandl. h. III. anser Herr Malm oss ega tvenne skilda

arter, men, efter att hafva insamlat på en mängd lokaler och uppmärk-

samt studerat ett stort antal af detta slägtes snart sagdt otaliga former,

måste jag erkänna, att det icke varit mig möjligt finna en enda karakter,

som varit konstant. Jag kan derföre icke antaga oss ega flera än en art,

af hvilken de mångfaldiga formerna endast äro varieteter, uppkomna ge-

nom och beroende af lokala fcjrhållanden. De vigtigaste af dessa former

skall jag upptaga och noggrant beskrifva, med så vidt möjligt säkra hän-

visningar till Nilsson och Rossmässler.

1. Anodouta eygnéa (Lin.)

M. likshdig. oUlsidig; slöiden nedtill, emot slalefs hrälfning,

begränsad af tre från bneJdan ntgående, bakåt riÅfade, mörJta strålar.

a. Musslan bredt äggrund, bukig, tunnskalig, bräcklig, smuts-

gul, med gröna koncentriska band, framtill rundad, bakåt föga ut-

dragen, afrundad; växtringarne täta, starkt utbildade, med djupa

och smala mellanrum, hvilka upphöjningar och fåror äro mycket

tydliga på skalens inre sidor; skölden föga sammantryckt, med 2—

3

fåror på hvarje sida; öfre kanten nästan rät, den nedre bågböjd;

bucklorna vanligen föga afbarkade. L. 130— IHO. h. (i(i—80, tj.

45—60 m. m.
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A. cygnea Rossm. Ic. I. p. 111. f. 67 ; VI. f. 342. - N. & Nyl.

F. M. p. 90. f. 79.

— cellensis Scbröt. M. aflångt äggrund, bukig, tunnskalig,

skör, olivgxxin, med bruna, koncentriska strimmor, eller enfärgad,

framtill kort, rundad, bakåt utdragen, i ändan afrundad; växtrin-

garne starkt utbildade, med djupa, olika breda mellanrum, på ska-

lens inre sida tydliga ; skölden sammantryckt, kölformig, nästan all-

deles horizontal; öfre och nedre kanten nästan parallela, den sed-

nare stundom inbugtad. L. 112—150, h. 58—70, tj. 40—55 m. m.

A. sulcata Nilss. H. M. p. 114. - - A. cellensis Rossm. Ic. IV. p.

22. f. 280. — N. & Nyl. F. M. f. 78.— Yngre: A. intermedia Nilss.

H. M. p. 117.

/? Complanata Z. Musslan aflångt elUptisk, vanligen mycket

sammantryckt, brunaktig, strimmad, med gröngula koncentriska band

åt båda ändarne afsmalnande, men främre ändan är lägre, mer af-

rundad och smalare än den bakre ; växtringarne föga upphöjda

;

skölden sammantryckt, något upphöjd ; öfre kanten föga böjd, nedre

vackert bågformig, nästan lika böjd åt båda ändarne ; bucklorna

vanligen rostgula, nederst grå, sällan afbarkade. L. 46—65, h.

27—35, tj. 13—18 m. m.

A. compl. Rossm. Ic. I. p. 112. f. 68. IV. p. 24. f. 283. — N. &
Nyl. F. M. p. 89. f. 77.

y anätina (L.). Musslan elliptiskt äggrund, något rhombisk,

mer eller mindre sammantryckt, tunnskalig, oansenligt färgad, grön-

grå eller gulgrön, framtill något afsmalnande, men bredt afrundad,

bakåt utdragen till en kort, vinklig snabel ; skölden sammantryckt,

oftast hög ; växtringarne icke höga ; nedre kanten vanligen något

inbugtad. L. 50—80, h. 25—45, tj. 16—27 m. m.

A. anatina var. /S, y Nilss. H. M. p. 114. — Rossm. Ic. VI. p.

57. f. 419! 417, 418 (420).

— piscmalis Nilss. Musslan bredt rhombiskt äggrund, bukig,

temligen tjockskalig och fast, vackert färgad, gulgrön eller blekgul,

med vanligen roströda buckeltoppar, skiffergrå bucklor och talrika

gröna strålar åt alla håll samt möi-kare koncentriska strimmor; växt-

ringarne icke höga, hvarföre skalet är temligen jemnt ; skölden myc-

ket sammantryckt och hög; nedre kanten svagt böjd, nästan rät;

bucklorna alltid obetydligt afbarkade. L. 90—100, h. 56—60 m. m.
A. piscinalis Nilss. H. M. p. 116. — Rossm. Ic. IV. p. 23. f. 281.

— rostrata Kok. Musslan aflångt rhombisk, temligen samman-
tryckt, tunnskalig och skör, brungul, med koncentriska strimmor
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och smala, glesa och svartbruna växtringar, framtill något nedtryckt,

men bredt afrundad, bakåt utdragen till en lång, bi-edt tvärhuggen

snabel'; skölden sammantryckt, hög; bucklorna vanligen mycket af-

barkade. L. 90—110, h. 55—60 m. m.

A. anatina var. « Nilss. H. M. p. 115. A. rosti"ata R^sm. Ic.

IV. p. 25. f. 284.

— 2ion(lcrosa Pfr. Musslan ovalt rhombisk, bukig, mycket

tjockskalig och tung, grofstrimmig, olivgrön, med gröna strålar,

framtill bredt afrundad, bakåt utdragen till en kort, trubbig snabel

;

skölden trubbigt vinklad, något framskjutande ; nedre kanten rät

eller inbugtad ; bucklorna vanligen mycket och vidt omkring afbar-

kade. L. 100—120, h. 60—65 m. m.

A. pond. Rossm. Ic. IV. p. 24. f. 282. - N. & Nyl. F. M. p.

92. f. 80.

Denna i så hög grad ombytliga art förekommer helst i insjöar,

men finnes äfven i åar och bäckar öfver hela riket.

Alla dessa Mollusca Conchifera tillhöra afdelningen Bimnscxdosa {di^xy-

ret fästadt vid skalen medelst två par muskler, hvilka hafva sitt fäste

nära hvardera ändan af skalets öfre kant, der de lemna två tydliga mu-

skelintryck); men i Danmark, England och större delen af öfriga Europa

förekommer en sötvattens-mussla af afdelniugen Unimusculosa (djuret fä-

stadt vid skalen medelst en central muskel i hvarje skal) ocb familjen

Dreisenidff (skild från fam. Mytilidce isynnerhet genom skalets olika mi-

kroskopiska struktur), nemligen Dreissena polymorpha (Pall.) v. Ben.

Musslan mycket oliksidig, till formen betydligt lik Mytilus edulis, grön-

aktig, med mörka vågiga eller viukliga linier och band, med en tvärgå-

ende vägg vid bucklorna. Djuret har mantelen rundtomkring samman-

växt, utom på tre ställen, der öppningar finnas för två korta siphoner

och för foten med ett starkt knippe byssus. Skalets längd 29 m. m.,

höid 13 m. m.



Systematisk Öfversigt

öfvei'

Sveriges Laud- och SötYatten-MoUiisker.

Class. I. MOLLUSCA GASTEROPODA.

Blötdjur med fritt hufviid, 2 ögon, 2— 4 trefvare. Kroppen

sällan bar, oftast betäckt af blott ett skal. Foten skifformig.

Ord. J. Gasferopoda Iiioperciilata.

Snäckan aldrig försedd med lock.

I. Geophila. Trefvare 4 (de två nedersta saknas stun-

dom), retraktila; de öfre med ögon i spetsen. —
Djuren vistas på land.

Fam. 1. Limacidse.

Kroppen bar, utan skal ; foten till sin hela längd vidväxt

kroppen.

1. Ärion. Kroppen jemnbred, med afrundad, baktill okölad

rygg; andhålet på högra sidan, framom midten af skölden.

2. Limax. Kroppen bakåt afsmalnande, med baktill kölad

rygg ; andhålet på högra sidan, bakom midten af skölden.

Fam. 2. Helicidse.

Kroppen innesluten i ett spiralvridet skal ; foten endast fram-

till vidväxt kropj)en.

3. Vitrina. Djurets mantel framtill förlängd, med ett tung-

likt bihang vid högra sidan. — Skalet tillplattadt, tunt, genomskin-

ligt; mynningen månformigt rund, mycket stor.

10
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4. Succinea. Djurets mantel icke förlängd, utan bihang ; de

öfre trefvarne från basen till midten tilltjocknande. — Skalet aflångt

äggformigt, tunt ; mynningen oval, stor.

5. HcKx. Djurets mantel såsom hos föregående; trefvarne cy-

lindriska. — Skalet plattadt, klotformigt eller rundadt koniskt, mer

eller mindre starkt; mynningen halfmånformig-rundad, ej så stor som

hos föregående.

B. Ena. Djuret såsom hos föregående. — Skalet kägellikt,

med en rät, tillbakaviken spindelkant ; spindelen hel ; mynningen

äggrund.

7. Zua. Djuret såsom hos föregående. — Skalet aflångt-ägg-

formigt, utan spindelkant ; spindelen vid basen afstympad ; mynnin-

gen oval.

R. Ccecilioides. Djuret nästan såsom hos föregående. — Skalet

aflångt spolformigt, med fint kantad söm, utan spindelkant; spinde-

len vid basen afstympad ; mj^nningen smalt lancettlik.

9. Pupa. Djuret med de 2 nedersta trefvarne ganska korta,

för öfrigt såsom hos Helix. — Skalet cylindriskt eller aflångt ägg-

formigt ; mynningen halfrund, oftast försedd med tänder ; vindnin-

gar (S— 12.

10. Verfigo. Djuret utan nedre trefvare. för öfrigt som före-

gående. — Skalet cylindriskt eller äggformigt. stundom venstervri-

det; mynningen hälft äggrund, oftast försedd med tänder; vindnin-

gar 5—G (sällan 8).

11. Balea. Djuret såsom hos Helix. — Skalet spolformigt,

venstervridet ; mynningen oval, utan tänder och lameller, med en

liten knöl på mynningväggen ; vindningar 7— 9.

12. ClansUia. Djuret såsom hos föregående. — Skalet med

en hornartad skifva inuti sista vindningen, spolformigt, venstervridet;

mynningen päronformig, försedd med lameller; vindningar 10—14.

II. Hydrophihi. Trefvare 2. kontraktila, med ögonen vid

eller nära basen. — Djuren vistas oftast i vatten.

Fam. ö. Auriculidse.

Djuret med korta, n'istan cylindriska trefvare och uppsvälld

mantelkant.

i;^. CdrijchiiDii. Skalet aflångt-ovalt : mynningen försedd med

tänder eller veck: nmnsöuimen uppsvälld och tillbakaviken.
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Fam. 4. Llmnseidse.

Djuret med borstlika eller plattade trefvare och tunn mantelkant.

A) Skalet ovalt-tornlikt, spiralvridet ; mynningen långsträckt.

14. Limncea. Djurets trefvare plattade, triangelformiga ; raan-

telen innesluten i skalet. — Skalet högervridet, temligen tunt, med

aflångt äggrund mynning.

15. AtnpMpepIea. Djurets trefvare korta, triangulära, något

sammantryckta ; mantelen vid, helt och hållet omslutande skalet. —
Skalet högervridet, mycket tunt, med vid mynning.

Ifi. Physa. Djurets trefvare borstlika, på yttre sidan vid ba-

sen med en utstående flik ; mantelen i kanten fingerlikt delad, ofta

tillbakaslagen öfver skalet. — Skalet venstervridet, tunt, med oval

mynning.

17. A2:)Iexa. Djurets trefvare borstlika, utan flik vid basen;

mantelen i kanten hel, innesluten inom skalet. — Skalet venstervri-

det, tunt, med smalt aflång mynning,

B) Skalet plattadt, trissformigt, spiralvridet; mynningen run-

dad-hjertlik.

18. Planorbis. Djurets trefvare långa, hårformiga. — Skalet

rundt, med vindningar tydliga på både öfre och undre sidan.

B) Skalet skålformigt, lutande koniskt; mynningen lika vid

som skalet.

19. Arroloxtis. Djurets trefvare syllika. — Skalet utan vind-

ningar, nedtryckt koniskt, med spetsen belägen nästan på midten,

böjd åt venster ; mynningen aflång.

20. Åncyhis. Djurets trefvare syllika. Skalet utan vindnin-

gar, koniskt, med spetsen belägen utom midten, böjd åt höger; myn-

ningen rundadt oval.

Ord. 2. (iiastfropoda Operculata.

Snäckan alltid försedd med lock.

I. Rosfrifera. Djuret med oskaftade ögon. Skalet än

koniskt, än plattadt ; mynningen rund-äggformig.

A) Djurets karaformiga gälar inneslutna i en håla. Skalets

mynning upptill vinklad.

21. Paludina. Djuret med en flik på hvardera sidan af nac-

ken
;
foten i främre ändan tvär, i bakre afrundad. — Skalet försedt

med längsband; locket hornartadt, tunt, koncentriskt ringladt om-
kring en icke central kärna.
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22. Bithinia. Djuret utan flikar vid nacken; foten i främre

ändan tvär, i bakre spetsad. — Skalet enfärgadt ; locket kalkai-tadt,

tjockt, koncentriskt ringladt omkring en nästan central kärna.

23. H/jdrnhia. Djuret såsom hos föregående. — Skalet enfär-

gadt; locket hornartadt, tunt, spiralstrimmigt, med mycket excen-

trisk kärna.

B) Djurets kamformiga gälar fria. Skalets mynning cirkelrund.

24. Valvata. Djuret med framtill tvåklufveu, baktill rundad

fot. — Skalet enfärgadt ; locket hornartadt, spiralvridet, med cen-

tral kärna.

II. Podophfhalma. Djuret med skattade ögon. Skalet båt-

likt; mynningen halfruud.

25. Neritina. Djuret med kort, i hvardera ändan afrundad

fot. — Skalet aflångt, med öfre sidan konvex. undre platt; locket

i öfre kanten försedt med en skarp tand.

Class. II. MOLLISCA CONCIIIFERA.

Blötdjur utan särskildt hufvud, ögon och trefvare. Kroppen

alltid omgifven af två, upptill med hvarandra förenade musselskal.

Foten köl- eller tung-formig.

Fam. I. Sphseriidse.

Djurets mantelflikar baktill sammanväxta, bildande ett eller två

rör (siphoner). — Musslan rundad, nästan klotformig.

1. Spha'rii<m. Djuret med tvenne, endast nedtill sammanväxta

siphoner. — Musslan nästan liksidig.

2. Pishlimn. Djuret med ett kort rör. — Musslan, oliksidig, sned.

Fam. '1. Unionidae.

Djurets mantelflikar icke sammanväxta, baktill bildande tvenne

nästan rörformiga öppningar. — Musslan aflång, oliksidig.

3. Unio. Musslans skal fasta och tjocka, det högra med en,

det venstra med två låständer ; sidotänderna lamellformiga.

4. Marrfaritana. Musslans skal mycket tjocka, det högra med

en, det venstra med två låständer; sidotänder saknas.

5. yinofhmtd. Musslans skal oftast tunna, utan både låständer

och sidotiuider.



Register.
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Planorbis riparius Wnd.
— spirorbis Lin.
— umbilicatus Mi

vortex Lin.

Pupa avenacea Brug.
— dilucida Ziegl.

— muscorum Lin.
— Nilsoni Wallengr.
— umbilicata Dräp.

Sphaerium corneum Lin.

— lacustre Mull.

Succinea arenaria Bouch.
— Pfeifferi Rossm.
— oblonga Dräp.

putris Lin.

Unio crassus Retz.
— pictorum Lin.
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